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Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica
Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de estetoscópio para todas as unidades de saúde
e Pronto Socorro e tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária  para  atender  as  necessidades  da  Secretaria
Municipal de Saúde.

Fornecedor: Asclepios Equipamentos Hospitalares Eireli
Me

Empenho(s): 7718/2022
Valor: R$ 744,00
Avaré, 23 de maio de 2022
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de pães, tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária  para  atender  a  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento  e  Assistência  Social.

Fornecedor: DNA Comércio e Representações Eireli EPP
Empenho(s): 5992, 8192/2022
Valor: R$ 1.707,90
Avaré, 23 de maio de 2022
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
fornecimento  de  medicamentos  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz necessária para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Empenho(s): 6117/2022
Valor: R$ 593,40
Avaré, 23 de maio de 2022
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
contratação de empresa especializada para o serviço de
recargas  e  locação  de  gases  medicinais  oxigênio  e  ar
medicinal  armazenados em cilindros de alta pressão, tal
quebra  de  ordem  cronológica  se  faz  necessária  para
atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor: White Martins Gases Industriais Ltda
Empenho(s): 1063/2022
Valor: R$ 4.600,00
Avaré, 23 de maio de 2022
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde

...........................................................................................................
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  pães  de  hot  dog  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica  se  faz  necessária  para  a  Divisão  de
Alimentação  Escolar.

Fornecedor: Delamarie Indústria e Comércio Ltda.
Empenho(s): 11089/2017
Valor: R$ 2.996,40
Avaré, 23 de maio de 2022
Josiane Aparecida Lopes Medeiros de Jesus
Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
serviços de desratização e tal quebra de ordem cronológica
se faz necessária para devida manutenção no Almoxarifado
da Central de Alimentação Escolar.

Fornecedor: Eduardo Stengel de Carvalho & Cia Ltda
ME

Empenho(s): 17740/2018
Valor: R$ 280,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Josiane Aparecida Lopes Medeiros de Jesus
Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
serviços de limpeza, higienização e impermeabilização de
caixas d´água e tal quebra de ordem cronológica se faz
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necessária  para  devida  manutenção  das  Unidades
Escolares.

Fornecedor: Carlos A. De Souza Imunização Eireli
Empenho(s): 17051,17433/2019
Valor: R$ 1.805,89
Avaré, 23 de maio de 2022
Josiane Aparecida Lopes Medeiros de Jesus
Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
manutenção corretiva em sistemas de alarmes e tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para segurança em
departamentos da Secretaria.

Fornecedor:  Max  Pedra  Comércio  e  Serviços  em
Alarmes Eletrônicos ME

Empenho(s): 9465,9466/2017,15988,15999/2018
Valor: R$ 1.100,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Josiane Aparecida Lopes Medeiros de Jesus
Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de lâmpadas tubulares e tal  quebra de ordem
cronológica se faz necessária para reposição na Secretaria.

Fornecedor: A. A. Zub Distribuidora Ltda Me
Empenho(s): 15480/2019
Valor: R$ 1.790,10
Avaré, 23 de maio de 2022
Sandra de Fatima Theodoro
Secretária Municipal de Ind. Com., Ciência e Tecnologia

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  caixa  d´água  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz necessária para atender a demanda da
Secretaria de Agricultura.

Fornecedor:  Brabância  Comércio  de  Materiais  para
Construção Ltda.

Empenho(s): 4300/2018
Valor: R$ 32,87
Avaré, 23 de maio de 2022
Ronaldo Souza Villas Boas
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
licenciamento de software e suporte técnico e tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para manutenção dos
serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: GLC Consultoria S/S Ltda.
Empenho(s): 161/2019
Valor: R$ 7.500,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Itamar de Araujo
Secretário Municipal da Fazenda

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
confecção  de  talões  de  notificação  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica  se  faz  necessária  para  os  serviços  do
Departamento de Fiscalização.

Fornecedor: Albert Express Sistemas Gráficos Ltda.
Empenho(s): 5343/2019
Valor: R$ 450,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Itamar de Araujo
Secretário Municipal da Fazenda

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
participação de Servidores em curso e tal quebra de ordem
cronológica  se  faz  necessária  para  capacitação  dos
mesmos.

Fornecedor: Fiorilli Soc. Civil Ltda. - Software
Empenho(s): 13107/2018
Valor: R$ 750,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de bobinas  de papel  térmico e  tal  quebra de
ordem cronológica se faz necessária para manutenção dos
serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: M. R. Negrão Papelaria ME
Empenho(s): 15252/2017
Valor: R$ 134,70
Avaré, 23 de maio de 2022
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Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  carimbos  auto-entintados  e  tal  quebra  de
ordem cronológica se faz necessária para manutenção dos
serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: Merighi & Merighi Ltda. ME
Empenho(s): 19280/2019
Valor: R$ 198,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de cortador de grama tipo mesa e tal quebra de
ordem  cronológica  se  faz  necessária  para  atender  a
serviços de manutenção na Secretaria de Esportes.

Fornecedor: Zub Distribuidora Ltda. ME
Empenho(s): 8247/2020
Valor: R$ 1.951,18
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
serviços de radiodifusão e tal quebra de ordem cronológica
se faz necessária para veiculação de spots comerciais.

Fornecedor: Radio Paulista de Avaré Ltda.
Empenho(s):872/2018
Valor: R$ 960,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  placas  em aço  escovado  e  tal  quebra  de
ordem cronológica se faz necessária para inaugurações de
obras públicas.

Fornecedor: LHD Brasil Engenharia de Finalização Eireli

Empenho(s):16251/2020
Valor: R$ 4.000,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  cadeiras  fixas  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica  se  faz  necessária  para  atendimento  do
Departamento de Licitação.

Fornecedor: Ismenio Rodrigues Neto
Empenho(s): 3432/2018
Valor: R$ 2.068,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
serviços  de  monitoramento  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz necessária para segurança no prédio da
Secretaria  Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência.

Fornecedor: Alves & Batista Alarmes Ltda. ME
Empenho(s): 18024/2019
Valor: R$ 58,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  faixa  e  banner  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica  se  faz  necessária  para  atendimento  da
Secreatria  Municipal  dos  Direitos  das  Pessoas  com
Deficiência.

Fornecedor: Barbara Luvizutti Castro
Empenho(s): 17147/2019
Valor: R$ 260,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
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Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de lâmpadas e tal quebra de ordem cronológica
se faz necessária para atender a serviços de manutenção
na Secretaria Especial dos Direitos das Pessoas Portadoras
de Deficiência.

Fornecedor: Vieira & Ferreira Materiais Elétricos Ltda.
Empenho(s): 21396/2019
Valor: R$ 201,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  faixas,  banners  e  adesivos  em  impressão
digital e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Comunicação.

Fornecedor:  UA  Gráfica  Comércio  e  Prestação  de
Serviços  Gráficos  Eireli  EPP

Empenho(s): 23041/2019
Valor: R$ 1.418,65
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  placas  em aço  escovado  e  tal  quebra  de
ordem cronológica se faz necessária para inauguração de
obras públicas.

Fornecedor: DRS Engenharia de Placas e Granitos Eireli
Empenho(s):11281/2019,1524/2020
Valor: R$ 8.505,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
geradores, equipamentos de sonorização e iluminação e tal
quebra  de  ordem  cronológica  se  faz  necessária  para
realização da Fampop 2017.

Fornecedor: Conextec Serviços Técnicos Ltda. ME
Empenho(s): 13086,13087,13088,13089,13132/2017
Valor: R$ 58.170,00

Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  gás  oxigênio  e  acetileno  e  tal  quebra  de
ordem cronológica  se  faz  necessária  para  utilização  na
Garagem Municipal.

Fornecedor: Daniel Gustavo Costa Cruz ME
Empenho(s): 16442,5873/2018,19230/2019
Valor: R$ 5.538,21
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de material de construção e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para manutenção de bens
imóveis.

Fornecedor:Figueiredo S/A
Empenho(s): 8273/2017
Valor: R$ 157,33
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
serviços  prestados  em  veículo  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz necessária para manutenção da frota
municipal.

Fornecedor: Rosemeire de Fatima da Costa Alves ME
Empenho(s): 3574/2017
Valor: R$ 420,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de peças para máquina carregadeira e tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção
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da frota municipal.
Fornecedor: Pramoto Peças para tratores Ltda EPP
Empenho(s): 11704/2017
Valor: R$ 631,45
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
conserto de bomba elétrica e serviços de instalação e tal
quebra  de  ordem  cronológica  se  faz  necessária  para
manutenção de bem público.

Fornecedor: Poços Trombeta Ltda.
Empenho(s): 11151,1152,11153/2018
Valor: R$ 4.499,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  material  elétrico  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz necessária para manutenção do Parque
de Exposições.

Fornecedor: Isolina Vaz Pavão ME
Empenho(s): 16362/2018
Valor: R$ 16.399,11
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de EPIs e tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária  para  fornecimento  a  Servidores  Públicos
Municipais.

Fornecedor: Licitec Comercial Ltda. EPP
Empenho(s): 19948/2019
Valor: R$ 348,21
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de

Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de remendo e cola fria e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para serviços de manutenção
de vias públicas.

Fornecedor:  PMO  Comércio  de  Ferramentas  e
Equipamentos  Eireli

Empenho(s): 2219/2021
Valor: R$ 201,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de peças para roçadeiras e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para serviços de manutenção.

Fornecedor: M.A da Silva Leandro & Cia. Ltda. ME
Empenho(s): 15481/2019
Valor: R$ 3.465,40
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de lâmpadas e tal quebra de ordem cronológica
se faz necessária para atender a serviços de iluminação
pública.

Fornecedor: Lenut Lux Comércio de Materiais Elétricos
Ltda.

Empenho(s): 21343/2019
Valor: R$ 8.000,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  formicida  e  pulverizador  e  tal  quebra  de
ordem cronológica se faz necessária para os serviços em
Praças e Jardins.

Fornecedor: Sanigran Ltda. EPP
Empenho(s): 1682/2020
Valor: R$ 3.681,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
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Prefeito Municipal
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  cotas  de  gás  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz necessária para utilização na Casa de
Passagem.

Fornecedor: Sueli F. Barros de Oliveira ME
Empenho(s): 13728/2017
Valor: R$ 135,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de material de escritório e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para realização dos serviços
administrativos.

Fornecedor: Emerson Luiz da Silva - ME
Empenho(s):6460/2019,6160/2021
Valor: R$ 5.190,62
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
serviços de dedetização e tal quebra de ordem cronológica
se faz necessária para devida manutenção do Cemitério
Municipal e do CSU.

Fornecedor: Eduardo Stengel de Carvalho & Cia Ltda
ME

Empenho(s): 8997,12900/2019
Valor: R$ 2.930,00
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de crachás e porta documentos e tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para manutenção dos
serviços administrativos da Municipalidade.

Fornecedor: M. R. Negrão Papelaria ME
Empenho(s): 9560,13465/2017,11389/2018
Valor: R$ 1.329,20
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  pães  de  hot  dog  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz necessária para fornecimento a diversos
departamentos da Administração Municipal.

Fornecedor: Delamarie Indústria e Comércio Ltda.
Empenho(s): 6508,6693,8556,8557,11083/2017
Valor: R$ 7.382,10
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
serviço de recarga de extintores e tal  quebra de ordem
cronológica se faz necessária para segurança em prédios
públicos.

Fornecedor: Fabiana Regina Baldin EPP
E m p e n h o ( s ) :

3901,3905,8013,16708,16709,16710,16711/2018
Valor: R$ 6.602,60
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  pães  de  hot  dog  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica  se  faz  necessária  para  fornecimento  em
diversos Departamentos da Administração Municipal.

Fornecedor: Pacheco Indústria de Alimentos Eireli ME
E m p e n h o ( s ) :

13105,13162,15093,15905,19179,19897/2019,461,514/202
0

Valor: R$ 15.213,80
Avaré, 23 de maio de 2022
Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

...........................................................................................................
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Outros AtosOutros Atos
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EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
PROCESSO: 161/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 094/21 – ATA DE REGISTRO: 138/21 

OBJETO: Registro de preço para eventual fornecimento de eletrodomésticos necessários para 
os equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
DETENTORA: RADAR SSP BÁLSAMO COMERCIAL LTDA ME 

 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

01 FREEZER: tipo horizontal; na cor branco; 
capacidade: 546 litros; com funções de 
congelador e refrigerador; tampa: 
balanceada; potência: 127 watts; 
temperatura: -18ºc a -25ºc no modo freezer e 
2ºc a 8ºc no modo refrigerador; dreno: 
frontal; gabinete: em aço pintado; puxadores: 
ergonômico; chave de segurança: sim; pés: 
rodízios; classificação energética: a 

05 Un. R$ 3.520,00 R$ 17.600,00 

02 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS: 
características gerais: jarra com capacidade 
de 1,2l; copo do liquidificador com 
capacidade de 1,8l; 2 velocidades + pulsar. 
Todos os acessórios podem ser guardados 
dentro da jarra, menos o espremedor de 
frutas. Possui acessórios que executam 
múltiplas funções; design vertical para ocupar 
menos espaço na cozinha; pés 
antiderrapantes para maior segurança; trava 
de segurança. Funções: processar, moer, 
cortar, misturar, triturar, fatiar, granular, 
espremer, picar, liquidificar. Composição: 
metal e plástico. Dimensões (a x l x p): 
aparelho como liquidificador: 42 x 22,5 x 23 
cm; aparelho como espremedor de frutas: 32 
x 25,5 x 23 cm; aparelho como 
multiprocessador: 37,5 x 25,5 x 23 cm. 
Acessórios: jarra, liquidificador, espremedor, 
lâmina de picar, disco adaptador e acessório 
fatiador. Funções: batedor, cortador, 
espremedor, fatiador, liquidificador, moedor, 
triturador, emulsificar, picar. Especificações 
técnicas: nº de velocidades: 2, consumo de 
energia (kW/h): 0,8 kW/h, potência (W): 
800W, capacidade total da tigela do 

05 Un. R$ 340,50 R$ 1.702,50 

Licitações e ContratosLicitações e Contratos

Atas de registro de preço - Trimestral
Atas de registro de preço - Trimestral
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processador (litros): 1,2 L, Tensão/Voltagem: 
110V - 220V, Conteúdo da Embalagem: 1 
multiprocessador de alimentos com 2 
velocidades pulsar - 800W, jarra 
liquidificador, espremedor, lâmina de picar, 
disco adaptador e acessório fatiador, manual 
de instruções. Com garantia. 

03 PURIFICADOR DE ÁGUA: voltagem 127v; 
em plástico atóxico, tipo gabinete de 
mesa/parede; para entrada de água pré-
tratada; com nível de retenção P1; 
retrolavagem automática; filtro de carvão 
ativado; filtro de polipropileno; sistema de 
alerta sobre a necessidade de troca do filtro; 
redução de cloro; fornece água gelada e 
natural; com garantia mínima de 12 meses, 
selo de certificação do INMETRO. 

05 Un. R$ 704,00 R$ 3.520,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 28/05/2.021 

 
PROCESSO: 296/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 165/21 – ATA DE REGISTRO: 300/21 

OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para 
fornecimento de luminária decorativa, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços 

DETENTORA: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário 

01 Luminária decorativa vs 250 w – SP antigo: 
luminária decorativa vapor de sódio com difusor e 
tampa em polietileno leitoso de alta densidade. 
Refletor em chapa ornamental deverá ser em chapa 
de alumínio, com detalhe (roseta) em alumínio fundido 
SAE 323, com pintura eletrostática poliéster a pó na 
cor preta. O suporte de fixação deverá ser em pintura 
eletrostática poliéster a pó na cor preta. O porta 
lâmpada deverá ser construído conforme NBR IEC 
60238, em porcelana, rosca E-27 ou E-40, com partes 
condutoras em latão niquelado e dispositivo 
antivibratório. Porta lâmpada fixado a base, mantendo 
posição única, para lâmpada vapor de sódio 250 w de 
forma a garantir correta distribuição fotométrica. A 
fixação deverá ser por meio de suporte em liga de 
alumínio SAE 323 fundido ou aço 1010/1020 
galvanizado a fogo, com encaixe adaptável para tubos 
com variação de medida externa de ø60,3 mm a ø101 
mm, fixado por meio de parafusos dispostos a 120º. 
Todos os parafusos externos deverão ser em aço 
inoxidável. A luminária deverá ter dimensões de 
ø425x860 mm (ou compatível), em virtude de outros 

150 Un. R$ 714,99 
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dispositivos similares que já se encontram instalados 
em campo (nas praças). O reator de uso integrado, 
deverá ser apoiado internamente a base de fixação, 
para lâmpadas a vapor de sódio de 250 w, tensão 
nominal de 220 v, frequência nominal de 60 hz, fator 
de potência > 0,92, enrolamento em cobre classe b, ?t 
=  65º c, tw = 130º c. Ignitor para lâmpada a vapor de 
sódio de 250 w, tensão nominal de 220/250 v, 
frequência de 50/60 hz, uso interno, temperatura 
máxima, menor ou igual a 90º c. Os equipamentos 
auxiliares (reator, capacitor e ignitor), deverão ter selo 
ENCE. Toda isolação da luminária deverá ser classe i 
de proteção elétrica. 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 03/09/2.021 

 
PROCESSO: 384/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 225/21 – ATA DE REGISTRO: 396/21 

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de tintas e solvente para a Sinalização 
Viária, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento e Transportes 

DETENTORA: SALE SERVICE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA LTDA 

LOTE 01 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

01 Latas de 18 litros de tinta para demarcação 
viária a base de metil metacrilato 
monocomponente cor Branca. 

188 Lta R$ 390,60 R$ 73.432,80 

02 Latas de 18 litros de tinta para viária a base 
de metil metacrilato monocomponente cor 
Amarela. 

113 Lta R$ 439,95 R$ 49.714,35 

03 Latas de 18 litros de tinta para viária a base 
de metil metacrilato monocomponente cor 
Preta. 

15 Lta R$ 271,53 R$ 4.072,95 

04 Latas de 18 litros de tinta para viária a base 
de metil metacrilato monocomponente cor 
Azul. 

15 Lta R$ 369,81 R$ 5.547,15 

05 Latas de 18 litros de tinta para viária a base 
de metil metacrilato monocomponente cor 
Vermelho. 

08 Lta R$ 369,81 R$ 2.958,48 

06 Latas de 18 litros de tinta para viária a base 
de metil metacrilato monocomponente cor 
Cinza. 

12 Lta R$ 369,81 R$ 4.437,72 

07 Latas de 18 litros de Solvente (diluente para 
tinta de demarcação viária). 

113 Lta R$ 210,00 R$ 23.730,00 

Valor Global Lote 01: R$ 163.893,45 (Cento e sessenta e três mil, oitocentos e noventa e 

12Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

https://www.avare.sp.gov.br/
https://www.avare.sp.gov.br/


SEMANÁRIO Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 23 de maio de 2022 Ano VI | Edição nº 1292 Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

três reais e quarenta e cinco centavos) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 30/11/2.021 

 
PROCESSO: 384/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 225/21 – ATA DE REGISTRO: 397/21 

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de tintas e solvente para a Sinalização 
Viária, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento e Transportes 

DETENTORA: SERRANA VIÁRIA COMÉRCIO EIRELI ME 

LOTE 02 – COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

01 Latas de 18 litros de tinta para demarcação 
viária a base de metil metacrilato 
monocomponente cor Branca. 

62 Lta R$ 400,00 R$ 24.800,00 

02 Latas de 18 litros de tinta para viária a base 
de metil metacrilato monocomponente cor 
Amarela. 

37 Lta R$ 450,00 R$ 16.650,00 

03 Latas de 18 litros de tinta para viária a base 
de metil metacrilato monocomponente cor 
Preta. 

05 Lta R$ 250,00 R$ 1.250,00 

04 Latas de 18 litros de tinta para viária a base 
de metil metacrilato monocomponente cor 
Azul. 

05 Lta R$ 250,00 R$ 1.250,00 

05 Latas de 18 litros de tinta para viária a base 
de metil metacrilato monocomponente cor 
Vermelho. 

02 Lta R$ 250,00 R$ 500,00 

06 Latas de 18 litros de tinta para viária a base 
de metil metacrilato monocomponente cor 
Cinza. 

03 Lta R$ 250,00 R$ 750,00 

07 Latas de 18 litros de Solvente (diluente para 
tinta de demarcação viária). 

37 Lta R$ 210,81 R$ 7.799,97 

Valor Global Lote 02: R$ 52.999,97 (Cinquenta e dois mil, e novecentos e noventa e nove 
reais e noventa e sete centavos) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 30/11/2.021 

 
PROCESSO: 387/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 228/21 – ATA DE REGISTRO: 409/21 

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de materiais e ferramentas para serem 
utilizadas na sinalização de trânsito, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Transportes 

DETENTORA: BOARETO E RUIZ LTDA ME 

 

Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 

01 Arame Galvanizado n. 16 20 Kg R$ 22,45 R$ 449,00 
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02 Colher de Pedreiro com Canto Reto nº 10 02 Un. R$ 24,60 R$ 49,20 

03 Arco de Serra Medida de 8 a 12: Cabo de 
Polipropileno, tipo Fechado, tam. Regulável 
Corte Reto e Inclinado, capacidade da Serra 
300mm; Acabamento Niquelado e Cromado 

02 Un. R$ 41,56 R$ 83,12 

04 Chave Allen Curtx 2 e 2 10mm 8 pçs 01 Jg. R$ 47,22 R$ 47,22 

05 Jogo de Chave Biela Tipo L em Milímetro 
(Jogo de 08 A 19 mm – com 12 peças) 

01 Jg. R$ 260,67 R$ 260,67 

06 Estilete Lamina Larga 18mm 05 Un. R$ 23,72 R$ 118,60 

07 Cinto de Segurança Talabarte 03 Un. R$ 143,29 R$ 429,87 

08 Fita Crepe Estreita 25mmX50m 50 Rl. R$ 15,75 R$ 787,50 

09 Fita Isolante de 20mts 30 Rl. R$ 25,26 R$ 757,80 

10 Serrote 02 Un. R$ 52,79 R$ 105,58 

11 Marreta de 2Kg com Cabo 02 Un. R$ 54,56 R$ 109,12 

12 Disco para ferro de corte 12” 10 Un. R$ 22,31 R$ 223,10 

13 Trena 10 mt Com Caixa Em Material 
Resistente a Impactos – Fita Metálica – Com 
25 Mm – de Largura e Graduada, Contendo 
Dispositivo de Controle de Velocidade/trava; 
Acondicionada de Forma Apropriada 

02 Un. R$ 77,30 R$ 154,60 

14 Alicate de Bico 02 Un. R$ 23,43 R$ 46,86 

15 Martelo 03 Un. R$ 29,19 R$ 87,57 

16 Jogo de Chave Combinada 6 a 32mm 01 Un. R$ 180,41 R$ 180,41 

17 Escada de Alumínio de abrir com 7 degraus 01 Un. R$ 256,12 R$ 256,12 

18 Broca aço rápido ¼ 10 Un. R$ 9,13 R$ 91,30 

19 Tesourão para Chapa Tipo Corneta Corte 
Reto: Para corte de chapas nos trabalhos de 
funilaria, caldeiraria, serralheria industrial, 
montagem de calhas e condutores em geral 
12 polegadas 

02 Un. R$ 145,29 R$ 290,58 

20 Parafusos galvanizados cabeça sextavado, 
completo, com arruelas e porca 5/16 X3” 

100 Un. R$ 1,68 R$ 168,00 

21 Parafusos galvanizados cabeça sextavado, 
completo, com arruelas e porca 5/16 X4” 

100 Un. R$ 3,95 R$ 395,00 

22 Parafuso cabeça francesa com arruela com 
porca 4´ X 3/8 

60 Un. R$ 4,62 R$ 277,20 
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23 Parafuso cabeça francesa com arruela com 
porca 5´ X 3/8 

60 Un. R$ 4,59 R$ 275,40 

24 Parafuso cabeça francesa com arruela com 
porca 6´ X 3/8 

60 Un. R$ 9,75 R$ 585,00 

25 Parafuso galvanizado cabeça redonda compl/ 
arruela e porcas ¼ X ¾ 

1.500 Un. R$ 1,49 R$ 2.235,00 

26 Bucha 6 com parafuso 200 Un. R$ 0,21 R$ 42,00 

27 Bucha 8 com parafuso 200 Un. R$ 0,60 R$ 120,00 

28 Bucha 10 com parafuso 200 Un. R$ 2,00 R$ 400,00 

29 Bucha 12 com parafuso 200 Un. R$ 2,00 R$ 400,00 

30 Alicate de corte diagonal 6 ½” profissional 02 Un. R$ 40,03 R$ 80,06 

31 Parafuso galvanizado 5/16 5” 100 Un. R$ 2,19 R$ 219,00 

32 Escada de extensão vazada 6 metros 19 
degraus fibra 

01 Un. R$ 1.335,88 R$ 1.335,88 

33 Tufão para pintura (compressor ar quente 
bivolt) 

01 Un. R$ 641,44 R$ 641,44 

34 Alicate Universal 8’ 03 Un. R$ 54,44 R$ 163,32 

35 Parafuso 11/2´ X 5/16 sextavado com 
arruelas e porcas 

1.000 Un. R$ 1,70 R$ 1.700,00 

36 Rebite pop de repuxo n° 306 100 Un. R$ 0,21 R$ 21,00 

37 Rebite pop de repuxo n° 512 100 Un. R$ 0,38 R$ 38,00 

38 Rebite pop de repuxo n° 412 100 Un. R$ 0,26 R$ 26,00 

39 Rebite pop de repuxo n° 440 100 Un. R$ 0,07 R$ 7,00 

40 Pistola alta pressão ara pintura com 
regulador caldal de ar 18mm 

01 Un. R$ 488,86 R$ 488,86 

41 Cavadeira articulada 02 Un. R$ 69,31 R$ 138,62 

42 Fita Durex 12x50 100 Rl. R$ 3,82 R$ 382,00 

43 Furadeira Impacto 110 wtz 01 Un. R$ 189,44 R$ 189,44 

44 Pé de cabra 5/8 polegada X 80cm 02 Un. R$ 32,49 R$ 64,98 

45 Lixadeira angular 7” polegadas 2.200W 100V 01 Un. R$ 790,59 R$ 790,59 

46 Serra tico tico 65T 90BE 110 01 Un. R$ 1.129,49 R$ 1.129,49 

47 Kit soprador térmico 1800W 2 ajuste de 
temperaturas 

01 Un. R$ 179,94 R$ 179,94 

48 Rolo de fita zebrada com 50mts de 
comprimento 

200 Rl. R$ 11,00 R$ 2.200,00 
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49 Serrinha Manual 24 Un. R$ 14,08 R$ 337,92 

50 Lima chata para enxada 24 Un. R$ 17,09 R$ 410,16 

51 Lâmina para estilete 24 Un. R$ 1,22 R$ 29,28 

Valor Global: R$ 19.998,80 (Dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta 
centavos) 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 30/11/2.021 

 
PROCESSO: 217/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 121/2021 – ATA DE REGISTRO: 248/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de equipamentos e 
acessórios médicos para o SAMU, conforme edital. 
DELTA SHOP – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 

Item  Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

07 02 kits Laringoscópio infantil com lâminas retas e 
curvas 0, 1 e 2. 

R$ 988,00 R$ 1.976,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/07/2021 

 
PROCESSO: 217/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 121/2021 – ATA DE REGISTRO: 246/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de equipamentos e 
acessórios médicos para o SAMU, conforme edital. 
FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 

Item  Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 200 unid. Cobertor manta térmica aluminizado 
2,10x1,40, indicada para o resgate de 
pacientes, quando for necessário manter o 
calor do corpo, evitando o choque térmico, 
reflete o calor do corpo e protege dos raios 
solares. 

R$ 4,46 R$ 892,00 

02 100 unid. Colar cervical resgate tamanho médio, 
específico para uso pré-hospitalar, com 
fecho de velcro, de largura mínima de 5cm, 
confeccionada em polietileno de alta 
densidade. 

R$ 11,00 R$ 1.100,00 

03 100 unid. Colar cervical resgate tamanho pequeno, 
específico para uso pré-hospitalar, com 
fecho de velcro, de largura mínima de 5cm, 
confeccionada em polietileno de alta 
densidade. 

R$ 11,00 R$ 1.100,00 

04 100 unid. Colar cervical resgate tamanho PP, 
específico para uso pré-hospitalar, com 
fecho de velcro, de largura mínima de 5cm, 
confeccionada em polietileno de alta 
densidade. 

R$ 11,00 R$ 1.100,00 

16 500 unid. Compressa de gaze algodonada 30x60cm, R$ 4,03 R$ 2.015,00 
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estéril, descartável e pronto para uso, 
dimensão dobrada 15x30cm, dimensão 
aberta 30x60cm, 100% algodão. 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/07/2021 

 
PROCESSO: 217/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 121/2021 – ATA DE REGISTRO: 251/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de equipamentos e 
acessórios médicos para o SAMU, conforme edital. 
J.C. LOPES ACESSÓRIOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA ME 

Item  Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

17 30 unid. Fone headset telemarketing callcenter Rj9 
Ph251, modelo PH251, conector RJ09, 
comprimento do cabo 120cm, sensibilidade 
117db, composição do material PVC e 
emborrachado (material externo), cobre e 
ferro (material interno), dimensões do 
produto 16,5cm x 14,5 cm x 5,0 cm. 

R$ 100,90 R$ 3.027,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/07/2021 

 
PROCESSO: 217/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 121/2021 – ATA DE REGISTRO: 247/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de equipamentos e 
acessórios médicos para o SAMU, conforme edital. 
TECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME 

Item  Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

05 100 unid. Imobilizador de cabeça head block adulto 
resgate, imobilizador lateral de cabeça, 
confeccionado em espuma injetada, 
impermeável, propicia imobilização para 
cabeça e região cervical, contém tirantes de 
fixação para testa e queixo, com pontos 
para verificação de saída de líquido pelo 
ouvido, tamanho adulto. 

R$ 81,00 R$ 8.100,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/07/2021 

 
PROCESSO: 217/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 121/2021 – ATA DE REGISTRO: 249/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de equipamentos e 
acessórios médicos para o SAMU, conforme edital. 
TOP CARE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI ME 

Item  Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

08 10 unid. Máscara laríngea descartável nº 1, isenta de 
látex, produzida em PVC transparente 
siliconado de uso médico. 

R$ 40,00 R$ 400,00 

09 10 unid. Máscara laríngea descartável nº 1,5, isenta 
de látex, produzida em PVC transparente 

R$ 39,99 R$ 399,90 
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siliconado de uso médico. 

10 10 unid. Máscara laríngea descartável nº 2, isenta de 
látex, produzida em PVC transparente 
siliconado de uso médico. 

R$ 39,99 R$ 399,90 

11 10 unid. Máscara laríngea descartável nº 2,5, isenta 
de látex, produzida em PVC transparente 
siliconado de uso médico. 

R$ 39,99 R$ 399,90 

12 10 unid. Máscara laríngea descartável nº 3,0, isenta 
de látex, produzida em PVC transparente 
siliconado de uso médico. 

R$ 39,99 R$ 399,90 

13 10 unid. Máscara laríngea descartável nº 4,0, isenta 
de látex, produzida em PVC transparente 
siliconado de uso médico. 

R$ 39,99 R$ 399,90 

14 10 unid. Máscara laríngea descartável nº 5,0, isenta 
de látex, produzida em PVC transparente 
siliconado de uso médico. 

R$ 39,99 R$ 399,90 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/07/2021 

 
PROCESSO: 217/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 121/2021 – ATA DE REGISTRO: 250/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de equipamentos e 
acessórios médicos para o SAMU, conforme edital. 
VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO E ODONTO LTDA EPP 

Item  Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

15 100 pç. Lâmpada laringoscópio universal K128 
rosca grossa, modelo K-128, tensão 2.5V, 
rosca 8-32 (rosca grossa), vida útil 20h, 
compatível com laringoscópios. 

R$ 26,65 R$ 2.665,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/07/2021 

 
PROCESSO: 243/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 140/2021 – ATA DE REGISTRO: 257/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

01 3.750 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 13 X 4,5MM – CAIXA COM 100 
UNIDADES  - Agulha hipodérmica 
descartável, e corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 

R$ 10,27 R$ 
38.512,50 
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100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

02 3.750 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 20 X 5,i5MM - CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável, corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor,  esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico, 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

R$ 11,78 R$ 
44.175,00 

03 7.500 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 25 X 7 MM- CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável, corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

R$ 10,98 R$ 
82.350,00 

04 7.500 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 30 x 7 MM – CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável, corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 

R$ 10,29 R$ 
77.175,00 
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externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico, 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

05 7.500 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 25 X 8 MM - CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável, corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

R$ 10,27 R$ 
77.025,00 

06 7.500 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 30 X 8 MM - CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável,  corpo de aço inoxidável 
biselado,  canhão em plástico, provida de 
protetor,  esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente,  capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

R$ 10,48 R$ 
78.600,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 
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14 1.250 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 13 X 4,5MM – CAIXA COM 100 
UNIDADES  - Agulha hipodérmica 
descartável, e corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

R$ 10,27 R$ 
12.837,50 

15 1.250 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 20 X 5,i5MM - CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável, corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor,  esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico, 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

R$ 11,78 R$ 
14.725,00 

16 2.500 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 25 X 7 MM- CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável, corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 

R$ 10,98 R$ 
27.450,00 
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materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

17 2.500 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 30 x 7 MM – CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável, corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico, 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

R$ 10,29 R$ 
25.725,00 

18 2.500 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 25 X 8 MM - CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável, corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

R$ 10,27 R$ 
25.675,00 

19 2.500 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 30 X 8 MM - CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável,  corpo de aço inoxidável 
biselado,  canhão em plástico, provida de 
protetor,  esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente,  capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 

R$ 10,48 R$ 
26.200,00 
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e validade, nome do responsável técnico. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

24 7.500 UNI
D 

ELETRODO ADULTO –  UNIDADE – 
ELETRODO DESCARTÁVEL 
P/QUALQUER MONITOR, DORSO DE 
ESPUMA, TAM. ADULTO - Eletrodo 
Descartável  para Monitorização Cardíaca 
Continua Compatível Com Qualquer Monitor 
Confeccionado Com Dorso de Espuma/ Em 
borracha, Com Face Inferior Adesiva 
Hipoalergênica Protegida Com Pino Em Aço 
Inoxidável e Contra Pino Em Prata e Cloreto 
de Prata Com Gel Condutor Solido, 
Tamanho Adulto. Embalado Em Saco 
Aluminizado Que Garanta a Integridade do 
Produto. O Produto Devera Obedecer a 
Legislação Vigente .Embalagem deverá 
conter N.º lo lote, data de fabricação e 
validade  nome do responsável técnico, 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais  

R$ 0,29 R$ 2.175,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/07/2021 

 
PROCESSO: 243/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 140/2021 – ATA DE REGISTRO: 262/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

22 7.500 UNI
D 

COLETOR UNIVERSAL FRASCO 80ML 
SEM PÁ – UNIDADE – Coletor Universal 
Com Frasco de 80 ML, Estéril,  Sem pá Em 
Plástico Rígido Atoxico Tampa de Rosca 
Com Vedação Total. Validade mínima 2 
anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na Anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

R$ 0,66 R$ 4.950,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/07/2021 

 
PROCESSO: 243/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 140/2021 – ATA DE REGISTRO: 258/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 
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LTDA EPP 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

07 11.250 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 40 X 12 MM- CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável,  corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

R$ 12,24 R$ 
137.700,00 

09 22.500 UNI
D 

COLETOR UNIVERSAL FRASCO 80ML 
SEM PÁ – UNIDADE – Coletor Universal 
Com Frasco de 80 ML, Estéril,  Sem pá Em 
Plástico Rígido Atoxico Tampa de Rosca 
Com Vedação Total. Validade mínima 2 
anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na Anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

R$ 0,40 R$ 9.000,00 

10 22.500 UNI
D 

COLETOR UNIVERSAL FRASCO 80 ML 
COM PÁ –  UNIDADE – Coletor Universal, 
Com Capacidade Entre 80 E 100 Ml, Para 
Coleta De Material De Laboratório, Em 
Plástico Rígido Transparente, Perfeita 
Vedação, Em Embalagem Individual Com 
Pá, Embalagem deverá conter N.º lo lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na Anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

R$ 0,33 R$ 7.425,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/07/2021 

 
PROCESSO: 243/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 140/2021 – ATA DE REGISTRO: 260/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
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MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

11 22.500 UNI
D 

ELETRODO ADULTO –  UNIDADE – 
ELETRODO DESCARTÁVEL 
P/QUALQUER MONITOR, DORSO DE 
ESPUMA, TAM. ADULTO - Eletrodo 
Descartável  para Monitorização Cardíaca 
Continua Compatível Com Qualquer Monitor 
Confeccionado Com Dorso de Espuma/ Em 
borracha, Com Face Inferior Adesiva 
Hipoalergênica Protegida Com Pino Em Aço 
Inoxidável e Contra Pino Em Prata e Cloreto 
de Prata Com Gel Condutor Solido, 
Tamanho Adulto. Embalado Em Saco 
Aluminizado Que Garanta a Integridade do 
Produto. O Produto Devera Obedecer a 
Legislação Vigente .Embalagem deverá 
conter N.º lo lote, data de fabricação e 
validade  nome do responsável técnico, 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais  

R$ 0,28 R$ 
6.300,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/07/2021 

 
PROCESSO: 243/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 140/2021 – ATA DE REGISTRO: 261/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP 

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

20 3.750 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 40 X 12 MM- CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável,  corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 

R$ 19,99 R$ 
74.962,50 
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MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

23 7.500 UNI
D 

COLETOR UNIVERSAL FRASCO 80 ML 
COM PÁ –  UNIDADE – Coletor Universal, 
Com Capacidade Entre 80 E 100 Ml, Para 
Coleta De Material De Laboratório, Em 
Plástico Rígido Transparente, Perfeita 
Vedação, Em Embalagem Individual Com 
Pá, Embalagem deverá conter N.º lo lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na Anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

R$ 0,35 R$ 
2.625,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/07/2021 

 
PROCESSO: 243/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 140/2021 – ATA DE REGISTRO: 259/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
RR MEDICAL EIRELI ME 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

08 1.500 ROL. LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO 50 CM 
X 50 M -  ROLO – LENÇOL PAPEL 
DESC.BRANCO,(50CMX50M),ROLO - 
Lençol de Papel Descartável  Em Papel 
Com Textura Firme e Resistente, Na Cor 
Branca Medindo (50cm x 50m). Involucro 
Individual Em Plástico Atoxico . Rotulagem 
Respeitando a Legislação Atual Vigente. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, data 
de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais.  

R$ 4,50 R$ 
6.750,00 

12 225 UNI
D 

AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL 25 
G X 3 -  1/2 – PARA COLETA DE LIQUOR – 
UNIDADE 

Especificações: 
*25Gx3 - 1/2. 
*Diâmetro da agulha: 0,50mm. 
*Comprimento da agulha: 9 cm. 
*Cor: Laranja. 
*Agulha Raquidiana. 
*Ponta Quincke. 
*Aço inoxidável. 
Informações Técnicas: 
*Canhão com visor translúcido e 
inteiramente cônico. 

R$ 31,21 R$ 
7.022,25 
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*Mandril metálico e com encaixe anatômico. 
*Possui capa protetora da agulha.  

13 225 UNI
D 

AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL 
22G X 3 -  1/2 – PARA COLETA DE 
LIQUOR – UNIDADE. 
Especificações: 
*22Gx3 - 1/2. 
*Diâmetro da agulha: 0,70mm. 
*Comprimento da agulha: 8,9cm. 
*Cor: PRETA. 
*Agulha Raquidiana. 
*Ponta Quincke. 
*Aço inoxidável. 
Informações Técnicas: 
*Canhão com visor translúcido e 
inteiramente cônico. 
*Mandril metálico e com encaixe anatômico. 
*Possui capa protetora da agulha.  

R$ 23,57 R$ 
5.303,25 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

21 500 ROL. LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO 50 CM 
X 50 M -  ROLO – LENÇOL PAPEL 
DESC.BRANCO,(50CMX50M),ROLO - 
Lençol de Papel Descartável  Em Papel 
Com Textura Firme e Resistente, Na Cor 
Branca Medindo (50cm x 50m). Involucro 
Individual Em Plástico Atoxico . Rotulagem 
Respeitando a Legislação Atual Vigente. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, data 
de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais.  

R$ 4,50 R$ 
2.250,00 

25 75 UNI
D 

AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL 25 
G X 3 -  1/2 – PARA COLETA DE LIQUOR – 
UNIDADE 

Especificações: 
*25Gx3 - 1/2. 
*Diâmetro da agulha: 0,50mm. 
*Comprimento da agulha: 9 cm. 
*Cor: Laranja. 
*Agulha Raquidiana. 
*Ponta Quincke. 
*Aço inoxidável. 
Informações Técnicas: 
*Canhão com visor translúcido e 
inteiramente cônico. 

R$ 31,21 R$ 
2.340,75 

27Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

https://www.avare.sp.gov.br/
https://www.avare.sp.gov.br/


SEMANÁRIO Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 23 de maio de 2022 Ano VI | Edição nº 1292 Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

*Mandril metálico e com encaixe anatômico. 
*Possui capa protetora da agulha.  

26 75 UNI
D 

AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL 
22G X 3 -  1/2 – PARA COLETA DE 
LIQUOR – UNIDADE. 
Especificações: 
*22Gx3 - 1/2. 
*Diâmetro da agulha: 0,70mm. 
*Comprimento da agulha: 8,9cm. 
*Cor: PRETA. 
*Agulha Raquidiana. 
*Ponta Quincke. 
*Aço inoxidável. 
Informações Técnicas: 
*Canhão com visor translúcido e 
inteiramente cônico. 
*Mandril metálico e com encaixe anatômico. 
*Possui capa protetora da agulha.  

R$ 23,57 R$ 
1.767,75 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/07/2021 

 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 280/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

104 600 PCT Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 
embalagem com 1.000 unidades 20X23cm- 
Indicado para secar as mãos. Tamanho: 
20x23cm. 100% celulose virgem.  Macio. 
Resistente.  Absorvente.  Embalagem com 
1.000 unidades. 

R$ 16,59 R$ 
9.954,00 

106 04 CX Agulha Hipodérmica 25x0,7 mm embalagem 
com 100 unidades- São utilizadas para 
irrigações em geral (cirurgias, 
procedimentos endodônticos, entre 
outros).Tamanho: 25mmx0,7mm. Cânula 
siliconizada que desliza facilmente, 
diminuindo a dor do paciente; Bisel 
trifacetado que torna a aplicação mais fácil e 
reduz a dor do paciente; Protetor plástico 
que garante a total proteção da agulha para 
um melhor acoplamento à seringa. 
Embalagem com 100 unidades. 

R$ 19,30 R$ 77,20 

107 150 UNI Almotolia Graduada frasco com 500ml- 
Recipiente indicado para armazenamento 
de líquidos. Frasco de 500ml. 

R$ 5,80 R$ 870,00 
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VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 

 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 278/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI 
EPP 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

69 75 UNI Restaurador Provisório com 35 g Amarelo 
(sem Flúor)- Obturação temporária, para 
tratamentos endodôntico e outros. Maleável, 
fácil manipulação e remoção. Vedação 
hermética. Não contém eugenol. Pote com 
35 g Amarelo (sem Flúor). 

R$ 29,42 R$ 
2.206,50 

88 45 UNI Resina Natural Flow B1 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

R$ 20,45 R$ 920,25 

90 45 UNI Resina Natural Flow C1 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

R$ 121,00 R$ 
5.445,00 

91 45 UNI Resina Natural Flow C2 com 2,4 g – 
Indicado para formar uma camada estética 
em toda a superfície dos dentes com 
defeitos no esmalte e para ocultar algumas 

R$ 57,12 R$ 
2.570,40 
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restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

118 97 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
10 28 mm c/6: Formato esférico; Remove o 
tecido com eficiência, de forma rápida; 
Maior durabilidade da broca. Broca de baixa 
rotação produzida em aço-carbono com 
lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

R$ 37,60 R$ 
3.647,20 

158 375 UNI Ponta de Polímero Dura Shofu Cilíndrica 
Plana: Indicada acabamento fino de 
esmalte, compósitos, compômeros e 
porcelanas, nenhum abrasivo excede o 
desempenho das Pedras DURA-WHITE. 
Fabricadas em óxido de alumínio 
microgranulado, são perfeitamente 
balanceadas para cortar sem vibração. 
Podem ser esterilizadas em autoclave, 
estufa e a frio. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 25,08 R$ 
9.405,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

191 50 UNI Colgadura Individual-Indicado para prender 
e (ou) pendurar filmes radiográficos. 
Individual. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 6,33 R$ 316,50 

262 13 CTL Extirpa Nervos com 10 unidades – Indicado 
para a remoção de conteúdo pulpar. 
Instrumentos farpados. Pré-esterilizados. 
Extirpa Nervos Branco: Nº25. Extirpa 
Nervos Amarelo: Nº30. Extirpa Nervos 
Vermelho: Nº35. Extirpa Nervos Azul: Nº40. 
Extirpa Nervos Verde: Nº45. Extirpa Nervos 
Preto: Nº50. Cartelas com 10 unidades. 

R$ 32,63 R$ 424,19 

279 33 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
10 28 mm c/6: Formato esférico; Remove o 
tecido com eficiência, de forma rápida; 

R$ 37,60 R$ 
1.240,80 
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Maior durabilidade da broca. Broca de baixa 
rotação produzida em aço-carbono com 
lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

319 125 UNI Ponta de Polímero Dura Shofu Cilíndrica 
Plana: Indicada acabamento fino de 
esmalte, compósitos, compômeros e 
porcelanas, nenhum abrasivo excede o 
desempenho das Pedras DURA-WHITE. 
Fabricadas em óxido de alumínio 
microgranulado, são perfeitamente 
balanceadas para cortar sem vibração. 
Podem ser esterilizadas em autoclave, 
estufa e a frio. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 25,08 R$ 
3.135,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 

 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 273/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

01 37 PCT Abaixador de Língua de madeira –  Indicado 
para facilitar o exame de boca, garganta e 
órgão circunvizinhos. Material: Madeira, 
formato convencional,14 cm de 
comprimento,1,4 cm de largura, 0,5 mm de 
espessura, superfícies e bordas lisas. 
Embalagem com 100 unidades. 

R$ 3,66 R$ 135,42 

02 90 EMB Acido Fosfórico 37% com 3 seringas de 
2,5ml. - embalagens com 3 unidades; 
Indicado no condicionamento do esmalte e 
dentina para melhorar a adesão dos 
materiais restauradores ao dente. Gel de 
baixa viscosidade e com propriedade 
tixotrópica, possui corante azul que facilita 
sua visualização e controle durante a 
aplicação, possui boa afinidade com água, o 
que permite fácil remoção após o 
condicionamento. Não escorre do local 
aplicado. Embalagem com 3 seringas com 
2,5ml cada+ 3 pontas para aplicação. 

R$ 3,10 R$ 279,00 

03 150 FRS Adesivo para Esmalte e Dentina - Indicado 
para todas as classes de restaurações 
diretas com compósitos (Classes I, II, III, IV 

R$ 50,50 R$ 7.575,00 
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e V) e cimentos ionoméricos 
fotopolimerizáveis. Cimentação adesiva (em 
conjunto com cimento resinoso) de peças 
protéticas (pinos intracanais/núcleos, 
coroas, onlajs/inlays, facetas, etc) em fibra 
de vidro, cerômero, cerâmica, resina e 
metal. Reparos adesivos em cerâmicas e 
compósitos. Adesivo o monocomponente. 
Sistema adesivo fotopolimerizável 
convencional de dois passos, técnica do 
condicionamento ácido total, primer e 
adesivo em um só frasco, elevado poder de 
resistência adesiva, contém namopartículas 
que conferem maior estabilidade e 
resistência ao filme adesivo, solvente a base 
etanol, com MDP: faz a ligação química que 
somada a adesão mecânica presente no 
produto concede ao adesivo um potencial 
superior de adesão, baixo índice de 
absorção e solubilidade. Baixa incidência de 
hipersensibilidade. Embalagem com 6 ml de 
primer +adesivo. 

06 120 CX Agulha Gengival 30 G curta descartável com 
100 unidades – Agulha gengival para 
anestesia odontológica 30G-curta, 
descartável, estéril, confeccionada em aço 
inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e 
sem rebarbas, com sistema de encaixe 
universal, embalada individualmente. 
Acondicionadas em caixas com 100 
unidades. 

R$ 38,40 R$ 4.608,00 

07 75 CX Agulha Gengival 27G longa descartável - 
Agulha gengival para anestesia 
odontológica 27G-Longa, descartável, 
estéril, confeccionada em aço inoxidável, 
com bisel trifacetado, afiado e sem 
rebarbas, com sistema de encaixe universal, 
embalada individualmente. Acondicionadas 
em caixas com 100 unidades. 

R$ 38,38 R$ 2.878,50 

08 97 CX Agulha Gengival 30G extracurta 15 mm - 
caixas com 100 unidades. Indicado para 
aplicação de anestésicos injetáveis. 
Fabricadas em liga de aço inoxidável, com 
niquelação galvânica; Produto estéril. 30G 
extracurta 15 mm. 

R$ 36,97 R$ 3.586,09 

11 150 EMB Amalgama em capsula - Utilizado com 
restaurador dentário. Excelente manuseio, 
facilidade de manipulação e de aplicação, 

R$ 171,88 R$ 
25.782,00 
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condensabilidade, brunimento, qualidade no 
contato interproximal, escultura e 
características de presa asseguram que o 
com as necessidades do profissional. Presa 
regular, variação dimensional positiva. A 
variação dimensional assegura um 
excelente selamento nas margens. 
Composição:40% de prata, 31,3% de 
estanho,28,7%de cobre e 47,9% de 
mercúrio. Presa Regular. Embalagem com 
50 cápsulas de 2 porções. 

13 210 CX Anestésico Injetável à base de Citocaina 3% 
com vaso constritor com 50 tubetes com 
1,8ml- A Citocaina 3% está indicada para 
anestesia de bloqueia nervoso regional em 
odontologia. Anestesia de infiltração em 
odontologia, onde não há necessidade de 
isquemia profunda na área injetada. 
Embalagem com 50 tubetes c/1,8 ml cada. 

R$ 93,97 R$ 
19.733,70 

14 225 CX Anestésico Injetável à base de Mepivacaína 
2%100 com 50 tubetes com1,8 ml-Indicado 
para procedimentos de prolongada duração 
e que necessitam de anestesia pós-
operatória. Utilizada em tratamentos 
cirúrgicos em geral e em pacientes 
asmáticos. Mepivacaína: o sal mepivacaína 
apresenta características semelhantes à 
lidocaína, porém, com efeito menos 
vasodilatar. O início de ação deste produto 
também é mais rápido que os demais sais. 
Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml 
cada. 

R$ 114,35 R$ 
25.728,75 

15 75 EMB Aplicador de microbrush - Indicado para 
aplicação de adesivos e soluções em 
procedimentos de restauração, cimentação, 
selamento e remoção de excessos. 
Flexibilidade, dobram-se facilmente até 90º, 
cores vivas, contraste para melhor 
visualização e diferenciação, pontas em 
fibras não absorventes e resistentes à 
abrasão, fino (1,5 mm). 
 Embalagem com 100 unidades. 

R$ 8,05 R$ 603,75 

21 37 FR Cariostático 12% com 10ml. -A solução de 
diamino fluoreto de prata a 12% em meio 
amoniacal, promove o fortalecimento da 
estrutura do esmalte pela formação de Ca 
F2(Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4 (Fosfato 
de Prata) através de sua reação com a 

R$ 26,25 R$ 971,25 
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estrutura dentária, além ainda da formação 
de complexos proteicos de prata na 
superfície do dente. A ação preventiva está 
relacionada com o íon fluoreto e a ação 
controladora com o íon prata. A ação 
cariostática se dá pela estimulação da 
esclerose de dentina, não permitindo o 
avanço da cárie dental. A ação 
antimicrobiana se dá principalmente por sua 
ação sobre Str.mutans. Tem ação 
bactericida, devido à presença da prata, 
ação preventiva e remineralizante, pela 
ação do flúor, ação antimicrobiana, agindo 
mais especificamente sobre Str. Mutans. 
Frascos com 10ml de 12%. 

22 18 CX Cera 7 Rosa - Indicado para registro de 
mordida, pode ser refundida sem perder 
suas propriedades. 
Qualidade constante. Embalagem com 18 
unidades 

R$ 19,86 R$ 357,48 

24 60 KIT Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio 
(13 g base+ 11 g catalisador)- Indicado para 
o capeamento pulpar e forramento protetor 
sob restauradores, cimentos e outros 
materiais de base. Segurança para 
procedimento: importante como proteção 
pulpar em especial em cavidades profundas; 
cimento sem eugenol não interfere em 
futuro reembasamento do provisório nem na 
futura cimentação adesiva, preparos 
protéticos são mais agressivos à polpa e o 
ideal é utilizar um cimento que ao mesmo 
tempo seja protetor. Presa rápida: rápido 
endurecimento; biocompatível. Kit com 13 g 
de base+11 g de catalisador+1 bloco de 
mistura.  

R$ 23,10 R$ 1.386,00 

26 18 FRS Cimento Cirúrgico Líquido embalagem com 
20ml- 
Indicado para uso em cirurgias periodontais, 
ósseas ou muco gengivais ou em 
vestibuloplastia. Líquido a base de eugenol, 
frasco com 20 ml. Temperatura ambiente. O 
cimento cirúrgico é um material a base de 
óxido de zinco e eugenol, cujas 
propriedades físicas o tornam ideal para uso 
como protetor sobre a área operada após 
cirurgia. Embalagem com 20ml. 

R$ 25,59 R$ 460,62 

29 6.000 PCT Compressas Cirúrgica 7,5 x 7,5 cm com 10 R$ 0,55 R$ 3.300,00 
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unidades –Aborção de secreção, em 
curativos os cirurgias em geral. Estéril 
Medidas:7,5 cm x7,5 cm(fechada)- 15cmx15 
cm (aberta). Composição:70% viscose, 
30%poliéster. Alto poder de absorção, total 
ausência de fios soltos. Livre de Manchas e 
impurezas, isenta de amido e alvejante 
óptico. Embalagem com 10 unidades.7,5cm 
x7,5 cm. 

31 22 UNI Curativo Alveolar com própolis.10g-Ação 
cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e 
antimicrobiana. É principalmente indicado 
como uma barreira física após as extrações 
dentárias, conferindo proteção, pois age 
como um tampão alveolar moldável, 
constituindo um arcabouço sólido para a 
regeneração tecidual, evitando a 
contaminação das paredes ósseas. É 
eliminado gradualmente da cavidade 
alveolar em até 30 dias, à medida que 
ocorre o preenchimento do alvéolo-dentário 
com tecido de granulação e tecido ósseo 
neoformado. O único com própolis: o 
própolis presente na formulação, além de 
auxiliar na regeneração e na estimulação da 
cicatrização, auxilia também na analgesia 
proporcionando um pós-operatório mais 
tranquilo ao paciente. O Iodofórmio foi 
incorporado ao produto para auxiliar e 
complementar a ação de preenchimento 
através da estimulação da proliferação 
celular, além de possuir um leve poder 
antisséptico. Sua fórmula isenta de eugenol 
não provoca irritações ao contato com o 
tecido alveolar.  
Embalagem com 10 g. 

R$ 35,04 R$ 770,88 

32 67 EMB Cunha de madeira com 100 unidades-
Produzidas com madeira especial, 
geometria simétrica e ângulos agudos. 
Possuem rebaixo na extremidade, que 
facilita o manuseio com a pinça. Sem 
farpas, tingidas com pigmentos atóxicos. 
Absorve bem a umidade da boca. Não solta 
tinta. Não necessitam de  recortes ou 
ajustes e garantem a fixação das matrizes, 
proporcionando restaurações livres de 
excesso o subgengival e com perfeito 
contorno. Uso: Selecionar a cunha 
desejada. Inserir no espaço interproximal. O 

R$ 11,40 R$ 763,80 
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produto possui uma extremidade pontiaguda 
e deve ser manuseado de forma a não 
causar lesão ao paciente. Devem ser 
descartadas após cada paciente, 
objetivando melhor desempenho clínico e 
atendendo às normas de biossegurança. 
Indicadas com a função mecânica de 
adaptar matrizes e /ou afastar os dentes 
adjacentes. Embalagem com 100 unidades. 

33 67 EMB Disco de Lixa 16 mm com 100 unidades-
Indicados para acabamento e polimento 
dental. Costado em poliéster que 
proporciona maior flexibilidade e acesso 
interproximal. Melhor relação custo x 
benefício. Produto atóxico e não-inflamável. 
Composição: Poliéster, resina e óxido de 
alumínio. Uso: Instalar o mandril no contra-
ângulo. Encaixar o disco na extremidade do 
mandril. Aplicar o produto em rotação baixa, 
exercendo pouca pressão, em movimentos 
circulares e toques intermitentes. Para se 
obter melhor resultado utilizar os discos nas 
4 granulações (grossa, média, fina e 
extrafina). Discos de lixa sortidos, no 
tamanho 16 mm.  

R$ 102,85 R$ 6.890,95 

34 06 FRS EDTA Trissódico líquido 20 ml - Indicado 
para facilitar a instrumentação endodôntica, 
principalmente dos condutos atresiados, e 
para melhorar a qualidade da cimentação de 
núcleos. Atua desmineralizando partículas 
dentinárias por quelação de íons de cálcio e 
magnésio, facilitando sua dissolução e 
absorção, mostrando-se como um efetivo 
agente quelante e lubrificante. E também 
efetivo na remoção de raspas dentinárias 
durante a terapia periodontal, expondo o 
colágeno e lubrificante. E também efetivo na 
remoção de raspas dentinárias durante a 
terapia periodontal, expondo o colágeno e 
facilitando a aderência do tecido conjuntivo 
tratado na superfície radicular. Este 
composto descalcifica a dentina a uma 
profundidade de 10 a 30um em 5 minutos. A 
sua solubilidade chega a30%e o seu ph 
entre 7,0 e 8,0é compatível com os tecidos 
vivos, conferindo ao produto uma irritação 
tecidual praticamente nula. Remoção da 
“smear layer”, facilitando a penetração de 
agentes adesivos ou cimentos no interior 

R$ 6,96 R$ 41,76 
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dos canalículos dentinários. Frascos com 
20ml. 

35 450 UNI Escova de Robson – Indicado para profilaxia 
suave e sem dor. Fabricada em cerdas de 
Nylon ultraflexível com maciez capaz de 
penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da 
gengiva, sem causar trauma. Cerdas: 
macias/soft. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 1,90 R$ 855,00 

36 225 CX Esponja Hemostática com 10 unidades - 
Especialmente indicada na cirurgia devido 
ao seu grande poder hemostático e 
cicatrizante. Substitui o algodão com muitas 
vantagens nas extrações dentais. É uma 
esponja hemostática, obtida de gelatina 
liofilizada de origem porcina, esterilizada por 
raios gama, pesando não mais de 10 mg, 
completamente reabsorvível pelo organismo 
e desenvolvida para uso diário. 
Dimensões:1 cm x1cm. Esterilizado por 
irradiação. Embalagem com 10 unidades. 

R$ 43,01 R$ 9.677,25 

41 97 UNI Fio Dental 50 metros-Indicado para 
higienização bucal onde a escova dental 
não alcança, 50 metros. Sua tecnologia 
PTFE o faz mais resistente ao desgaste. 
Ajuda a prevenir a gengivite através da 
remoção de placa na gengiva. Fio encerado. 
Embalagem 50 metros. 

R$ 2,70 R$ 261,90 

42 75 CX Fio de Sutura Seda 3.0 com agulha 1/2 CT 
1,7 cm- O fio de sutura agulhado tem como 
finalidade a sutura agulhada de tecidos 
orgânicos, auxiliando em procedimentos 
cirúrgicos. Agulha em aço inox siliconizada, 
1/2 círculo cortante 1,7 cm. Fio sintetizado 
com material natural, filamento de Seda 
Natural e Trançada. Esterilizado em Raio 
Gama. As agulhas são inspecionadas 
individualmente quanto à ponta, lubrificação 
e fixação para garantir punção fácil e 
segura. Atóxico, não pirogênico, de uso 
único e estéril. Embalados individualmente 
em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a 
embalagem primária trata-se de envelope 
metalizado internamente, garantindo a 
integridade do fio. Uso exclusivo em 
Odontologia. Embalagem com 24 unidades. 

R$ 29,58 R$ 2.218,50 

44 525 UNI Fita para Autoclave 19 mm x 30m- Utilizada 
para fechamento de pacotes de papel e de 
pano que serão esterilizados em autoclave. 

R$ 3,94 R$ 2.068,50 
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É um instrumento indicador de que a 
esterilização foi efetuada em condições 
ideais de pressão, temperatura e tempo, 
através da mudança de coloração das listras 
de cor amarela para a cor preta. 
Confeccionada com dorso de papel crepado 
à base de celulose. Recebe, em uma de 
suas faces, massa adesiva à base de 
borracha natural, óxido de zinco e resinas e, 
na outra face, uma fina camada 
impermeabilizante de resina acrílica., 
Embalagem com 1 unidade. 

46 75 ROL Fita Banda Matriz metálica 07x0,05x500mm 
rolo de 50 cm- Indicada para reconstrução 
de dentes posteriores, possui uma 
superfície uniforme. Suas bordas não 
machucam o paciente, é de fácil aplicação e 
remoção sem danificar a restauração. 
Promove o contorno proximal, sendo rígida 
o suficiente para não se descolar durante a 
condensação do amálgama. Confeccionada 
de aço inoxidável. Superfície uniforme, 
bordas não machuca o paciente. Flexível: 
Promove o contorno proximal; fácil remoção 
sem danificar a restauração. Embalagem 
com 1 rolo com 50 cm. 

R$ 2,02 R$ 151,50 

47 75 EMB Ficha Para Raio x 1 Furo com 100 
unidades- Utilizado para armazenar e 
facilitar a visualização de filmes de raio-X. 
Papel 240 g. Embalagem com 100 unidades 

R$ 24,45 R$ 1.833,75 

48 75 EMB Ficha Para Raio x 2 Furos com 100 
unidades- Utilizado para armazenar e 
facilitar a visualização de filmes de raio-X. 
Papel 240 g. Embalagem com 100 unidades 

R$ 14,46 R$ 1.084,50 

49 60 EMB Ficha Para Raio x 5 Furos com 50 unidades- 
Utilizado para armazenar e facilitar a 
visualização de filmes de raio-X. Papel 240 
g. Embalagem com 50 unidades. 

R$ 18,29 R$ 1.097,40 

50 60 UNI Fosfato de Zinco pó 28 g-80. O Cimento de 
Zinco é a base de proteção térmica 
preferida para restaurações metálicas. 
Possui partículas uniformes, ultrafinas, que 
asseguram uma reduzida espessura de 
película com notável proteção, alta 
resistência, presa adequada e fácil 
manipulação. É o cimento mais usado para 
cimentação de incrustações, coroas e 
pontes. Misturado com cimento de Zinco 

R$ 20,08 R$ 1.204,80 
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Líquido é usado para cimentação de 
incrustações, coroas e pontes;  
Alta resistência, baixa solubilidade e fácil 
manipulação; Pó Claro. Embalagem com 28 
g.  

51 60 UNI Fosfato de Zinco Líquido 10ml- Indicado 
para fixação de incrustações, coroas e 
pontes, forração de cavidades e 
restaurações dentarias provisorias. 
O Cimento de Zinco é a base de proteção 
térmica preferida para restaurações 
metálicas; Possui partículas uniformes, 
ultrafinas, que asseguram uma reduzida 
espessura de película com notável proteção, 
alta resistência, presa adequada e fácil 
manipulação; É o cimento mais usado para 
cimentação de incrustações, coroas e 
pontes. Embalagem com 10ml. 

R$ 20,07 R$ 1.204,20 

52 75 FRS Formocresol frasco com 10ml-Utilizado 
como medicação curativa intracanal e em 
tratamentos endodônticos de dentes 
decíduos com a finalidade de mumificar o 
tecido pulpar.  A formulação do 
FORMOCRESOL obedece a padrões 
orientados pelas pesquisas atuais, sendo, 
portanto, mais diluído que a composição 
padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou 
superior eficácia e uma maior 
compatibilidade biológica. Sua função é fixar 
as polpas vivas, mantendo-as inertes e 
possibilitando a conservação do dente 
decíduo até uma época próxima da queda 
fisiológica (pulpotomia). Possui ação 
antibacteriana potente pela ação de seus 
componentes, o que justifica seu uso em 
curativos de demora em tratamentos 
endodônticos. Frasco com 10ml. 

R$ 5,97 R$ 447,75 

53 52 FR Flúor GeL 200ml- Prevenção da cárie 
dentária e a desmineralização e 
descalcificação. Flúor tópico cristal. Gel 
tixotrópico, neutro, sem corantes, para uso 
tópico. O produto age em 1 minuto e não 
possui corantes. Gel tixotrópico, Sabor: 
morango. Embalagem de 200ml. 

R$ 5,61 R$ 291,72 

54 37 EMB Guta Percha Calibrada 15 a 40 28 mm - 
Indicados como obturadores de canais 
radiculares, demonstram ótima estabilidade 
dimensional, flexibilidade e alta 

R$ 19,51 R$ 721,87 
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radiopacidade. Alta qualidade no produto 
final. Radiopaco. Facilidade de visualizar a 
imagem em raio-X. Cor: Rosa. Tamanho: 28 
mm. Embalagem com 120 unidades. 

55 22 EMB Guta Percha Calibrada 45 a 80 28 mm - 
Indicados como obturadores de canais 
radiculares, demonstram ótima estabilidade 
dimensional, flexibilidade e alta 
radiopacidade. Alta qualidade no produto 
final. Radiopaco. Facilidade de visualizar a 
imagem em raio-X. Cor: Rosa. Tamanho: 28 
mm. Embalagem com 120 unidades. 

R$ 19,44 R$ 427,68 

57 22 LT Hipoclorito de Sódio 0,5% Líquido de Dakin 
- Desinfetante e antisseptico indicado em 
procedimentos odontológicos. Solução 0,5% 
de Hipoclorito de sódio; Desinfetante e 
antisséptico em procedimentos 
odontológicos. Frasco com 1 litro 

R$ 6,48 R$ 142,56 

70 67 UNI Óxido de Zinco pó com 50 g- Usado como 
agente de restauração provisória, agente de 
forramento de cavidade, agente para 
cimentação provisória ou permanente, 
agente para obturação de canais radiculares 
ou como cimento cirúrgico. Seu PH é 
praticamente neutro tendendo para ligeira 
alcalinidade, sendo, portanto, menos 
irritante que outros cimentos. Estudos têm 
demonstrado que a infiltração marginal é 
mínima, com excelente adaptação após sua 
inclusão na cavidade. Efeito isolante, possui 
contração mínima,ótimo vendamento 
marginal. Efeito anódino, matéria prima de 
alta qualidade garantindo grande teor de 
pureza. Embalagem com 50 g. 

R$ 14,15 R$ 948,05 

71 75 PCT Papel Carbono Para Articulação dupla face 
(azul), com 12 unidades- Papel Carbono 
para articulação é indicado para verificar 
oclusão dentária. Indicado para registro 
oclusal após a realização de restaurações e 
próteses, e para realização de ajuste oclusal 
pós-tratamento ortodôntico ou protético. 
Fácil utilização. Boa visualização da área de 
interferência. Carbono dupla face (azul). 
Embalagem com 12 unidades. 

R$ 1,82 R$ 136,50 

72 37 UNI Pasta Profilática com 90 g- Indicada para 
utilização em procedimentos de limpeza, 
remoção de detritos, manchas, placas 
bacterianas e polimento, como parte do 

R$ 5,45 R$ 201,65 
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tratamento profissional de profilaxia de 
cáries e doenças periodontais. Consistência 
adequada, não escorre para cavidade bucal. 
Utilizada com escovas de Robinson ou com 
taças de borracha. Utilizada como pasta de 
polimento inicial. Usada em adultos e 
crianças. Nos Sabores tutti-frutti ou menta. 
Embalagem com 90 g. 

73 30 FR Pedra Pomes Extra Fina com 100 g- 
Abrasivo e empregado na limpeza e 
polimento do esmalte dentário, ouro 
coesivo, amálgama e resina acrílica. Massa 
porosa acinzentada muito leve, áspera e 
inalterável ao ar, inodora e insípida. 
Embalagem com 100 g. 

R$ 4,61 R$ 138,30 

74 75 UNI Ponta de Papel Absorvente 15 a 40 – Usado 
em endodontia para a obturação de canais 
radiculares.  
Com alto poder de absorção. São feitos pelo 
processo manual, por ser este processo 
tradicionalmente, o que permite maior 
precisão na calibragem dos cones. 
Embalagem com 120 unidades. 

R$ 33,68 R$ 2.526,00 

83 45 UNI Resina Microhibrida C 2 seringas com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

R$ 30,91 R$ 1.390,95 
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84 60 UNI Resina Natural Flow A1 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

R$ 20,71 R$ 1.242,60 

85 60 UNI Resina Natural Flow A2 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

R$ 20,72 R$ 1.243,20 

86 60 UNI Resina Natural Flow A3 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais.  Embalagem 
com 2,4 g. 

R$ 20,78 R$ 1.246,80 

87 60 UNI Resina Natural Flow A3.5 com 2,4 g- 
Indicado para formar uma camada estética 
em toda a superfície dos dentes com 
defeitos no esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 

R$ 20,79 R$ 1.247,40 
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regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

89 45 UNI Resina Natural Flow B2 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

R$ 20,79 R$ 935,55 

94 375 EMB Sugador Cirúrgico Descartável Estéril com 
40 unidades + 80 ponteiras –Utilizado em 
cirurgias intraorais para sucção de sangue e 
demais fluidos. 
Possui três diâmetros de pontas, que 
permitem sugar em várias situações 
cirúrgicas. Sugador embalado 
individualmente, estéril, descartável e 
atóxico. Tubo com exclusiva curvatura 
confeccionado em PVC rígido. Diâmetro do 
tubo: 5 mm. Ponteiras e porto filtro 
confeccionado em polietileno de alta 
densidade. Diâmetro das ponteiras: 3,0 mm. 
Embalagem com 40 unidades e 80 
ponteiras. (40 unidades de 3,0 mm). 

R$ 47,93 R$ 
17.973,75 

95 375 PCT Sugador Descartável embalagem com 40 
unidades – Indicado para sucção da saliva e 
outros líquidos, que ficam na cavidade bucal 
durante procedimentos odontológicos. Tubo 
e ponteira atóxicos; Arame em aço especial; 
Desenvolvido para fixação imediata na 
posição desejada pelo profissional; Ponteira 
macia e aromatizada sabor tutti-frutti. 
Embalagem com 40 unidades. 

R$ 6,94 R$ 2.602,50 

96 225 UNI Taça de Borracha com 1 unidade –Indicada 
para profilaxia suave e sem dor. 
Granulometria soft e ultra-soft para profilaxia 

R$ 1,81 R$ 407,25 
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subgengival sem agredir à gengiva. 
Fabricada em látex flexível e macio, 
proporcionando uma penetração de até 4 
mm sem causar trauma. Branca Ultra-Soft: 
ECRC-W; Embalagem com 1 unidade 

98 150 CX Tira Matriz de Poliéster 100 x 10 x 0,05 mm 
com 50 unidades- Utilizadas em isolamento 
de restaurações interproximais com resina 
composta. 
Confeccionado em 100% poliéster e 
superflexível. 
Embalagem c/ 50 unidades. 

R$ 1,36 R$ 204,00 

99 09 UNI Vaselina Sólida de 90 g- Vaselina Sólida é 
um produto indicado como emoliente. No 
tratamento de rachaduras da pele, como 
umectante. Tem efeito emoliente e melhora 
a elasticidade. Na odontologia, isola a resina 
acrílica de tecidos bucais. Tem efeito 
emoliente e melhora a elasticidade. Não é 
indicado o uso sobre preservativo de 
borracha. Embalagem com 1 pote de 90 g. 

R$ 16,38 R$ 147,42 

100 22 UNI Verniz Cavitário com 10ml- Indicado para 
reduzir a infiltração ao redor da maioria dos 
materiais restauradores, especialmente das 
restaurações de amálgama, é feito com 
matéria prima com alto teor de pureza. Cria 
uma barreira contra agentes químicos, 
forma uma película sobre a superfície e 
promove o selamento marginal. Solução de 
verniz cavitário, atua como uma barreira 
contra os agentes químicos presentes nos 
materiais restauradores. Diminuição da 
sensibilidade pós-operatória. É usado no 
tratamento do choque galvânico. 
Embalagem com 10ml. 

R$ 9,29 R$ 204,38 

102 07 KIT Pasta Zinco-Enólica kit com 1 pasta base 60 
g e 1 pasta aceleradora 60 g-  É indicada 
para moldagem de bocas totalmente 
desdentadas, proporcionando exatidão nos 
mínimos detalhes. Não é irritante a mucosa 
bucal, nem possui sabor desagradável; 
Quando corretamente manipulada é de 
presa rápida no meio bucal; Reproduz 
corretamente os diferentes pormenores da 
mucosa bucal; Adere perfeitamente à 
moldeira e, quando endurecida, não adere à 
mucosa bucal ou às mãos do profissional. 
Kit com 1 pasta base 60 g e 1 pasta 

R$ 57,48 R$ 402,36 
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aceleradora 60 g. 

112 112 LIT Solução Bucal 0,12%: Auxilia no combate a 
formação da placa bacteriana dental, no 
controle da gengivite e mau hálito. Seu uso 
também pode ser recomendado para a 
higiene bucal de pacientes com aparelhos 
ortodônticos. Deve ser utilizado somente 
sob as orientações de um dentisSem álcool. 
Sem Corante. Odontologicamente Testado e 
aprovado. Eficaz contra micro-organismos. 
Embalagem com 1 litro. 

R$ 22,56 R$ 2.526,72 

113 112 EMB Escova para Limpeza de Brocas - Escova 
para limpar brocas. Composição: Corpo 
Plástico/Escova Latão Dourado. Embalagem 
com 1 unidade. 

R$ 10,01 R$ 1.121,12 

114 112 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
2 28 mm c/6 unidades. Formato esférico; 
Remove o tecido com eficiência, de forma 
rápida; Maior durabilidade da broca. Broca 
de baixa rotação produzida em aço-carbono 
com lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

R$ 23,84 R$ 2.670,08 

115 97 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
4 28 mm c/6 unidades- Formato esférico; 
Remove o tecido com eficiência, de forma 
rápida; Maior durabilidade da broca. Broca 
de baixa rotação produzida em aço-carbono 
com lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

R$ 24,01 R$ 2.328,97 

116 97 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
6 28 mm c/6: - Formato esférico; Remove o 
tecido com eficiência, de forma rápida; 
Maior durabilidade da broca. Broca de baixa 
rotação produzida em aço-carbono com 
lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

R$ 23,98 R$ 2.326,06 

117 97 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
8 28 mm c/6: Formato esférico; Remove o 
tecido com eficiência, de forma rápida; 
Maior durabilidade da broca. Broca de baixa 
rotação produzida em aço-carbono com 

R$ 28,69 R$ 2.782,93 

45Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

https://www.avare.sp.gov.br/
https://www.avare.sp.gov.br/


SEMANÁRIO Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 23 de maio de 2022 Ano VI | Edição nº 1292 Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

119 112 UNI Broca Cirúrgica Zekrya 23 mm - Indicada 
como auxiliar em cirurgias orais. Material: 
Tungstênio. Formato tronco-cônico; Para 
alta rotação. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 26,10 R$ 2.923,20 

120 112 UNI Broca Cirúrgica Zekrya 28 mm - Indicada 
como auxiliar em cirurgias orais. Material: 
Tungstênio. 
Formato tronco-cônico; Para alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade. 

R$ 22,79 R$ 2.552,48 

121 37 EMB Broca Batt nº 12 28 mm de comprimento 
com 6 unidades: Produzida em formato 
cônico de aço-carbono, apresenta uma 
extremidade inativa, sendo indicada para 
realizar o preparo da câmara pulpar, 
garantindo adequada forma de 
conveniência.. Possui 28 mm de 
comprimento. Embalagem c/ 6 unidades. 

R$ 69,95 R$ 2.588,15 

122 37 EMB Broca Batt nº 14 28 mm de comprimento 
com 6 unidades: Produzida em formato 
cônico de aço-carbono, apresenta uma 
extremidade inativa, sendo indicada para 
realizar o preparo da câmara pulpar, 
garantindo adequada forma de 
conveniência.. Possui 28 mm de 
comprimento. Embalagem c/ 6 unidades. 

R$ 69,97 R$ 2.588,89 

123 37 EMB Broca Batt nº 16 28 mm de comprimento 
com 6 unidades: Produzida em formato 
cônico de aço-carbono, apresenta uma 
extremidade inativa, sendo indicada para 
realizar o preparo da câmara pulpar, 
garantindo adequada forma de 
conveniência.. Possui 28 mm de 
comprimento. Embalagem c/ 6 unidades. 

R$ 69,85 R$ 2.584,45 

124 37 EMB Broca Gates nº 1 28 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,28 R$ 3.081,36 

125 37 EMB Broca Gates nº 2 28 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 

R$ 83,35 R$ 3.083,95 
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é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

126 37 EMB Broca Gates nº 3 28 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,33 R$ 3.083,21 

127 37 EMB Broca Gates nº 4 28 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,29 R$ 3.081,73 

128 37 EMB Broca Gates nº 1 32 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,29 R$ 3.081,73 

129 37 EMB Broca Gates nº 2 32 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,29 R$ 3.081,73 

130 37 EMB Broca Gates nº 3 32 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,37 R$ 3.084,69 

131 37 EMB Broca Gates nº 4 32 mm embalagem com 6 R$ 83,27 R$ 3.080,99 
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unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

132 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1011: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,65 R$ 993,75 

134 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1012: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,64 R$ 990,00 

135 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1012 HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,67 R$ 1.001,25 

136 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1013: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,59 R$ 971,25 

147 375 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº1153:  Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Embalagem 
esterilizada por raios gama; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 5,74 R$ 2.152,50 

148 375 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida R$ 2,64 R$ 990,00 
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nº1031: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

149 375 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1032: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 2,64 R$ 990,00 

157 375 UNI Ponta de Polímero Dura Shofu Pera: 
Indicada acabamento fino de esmalte, 
compósitos, compômeros e porcelanas, 
nenhum abrasivo excede o desempenho 
das Pedras DURA-WHITE. Fabricadas em 
óxido de alumínio microgranulado, são 
perfeitamente balanceadas para cortar sem 
vibração. Podem ser esterilizadas em 
autoclave, estufa e a frio. Embalagem com 1 
unidade 

R$ 8,43 R$ 3.161,25 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

162 13 PCT Abaixador de Língua de madeira –  Indicado 
para facilitar o exame de boca, garganta e 
órgão circunvizinhos. Material: Madeira, 
formato convencional,14 cm de 
comprimento,1,4 cm de largura, 0,5 mm de 
espessura, superfícies e bordas lisas. 
Embalagem com 100 unidades. 

R$ 3,66 R$ 47,58 

163 30 EMB Acido Fosfórico 37% com 3 seringas de 
2,5ml. - embalagens com 3 unidades; 
Indicado no condicionamento do esmalte e 
dentina para melhorar a adesão dos 
materiais restauradores ao dente. Gel de 
baixa viscosidade e com propriedade 
tixotrópica, possui corante azul que facilita 
sua visualização e controle durante a 

R$ 3,10 R$ 93,00 
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aplicação, possui boa afinidade com água, o 
que permite fácil remoção após o 
condicionamento. Não escorre do local 
aplicado. Embalagem com 3 seringas com 
2,5ml cada+ 3 pontas para aplicação. 

164 50 FRS Adesivo para Esmalte e Dentina - Indicado 
para todas as classes de restaurações 
diretas com compósitos (Classes I, II, III, IV 
e V) e cimentos ionoméricos 
fotopolimerizáveis. Cimentação adesiva (em 
conjunto com cimento resinoso) de peças 
protéticas (pinos intracanais/núcleos, 
coroas, onlajs/inlays, facetas, etc) em fibra 
de vidro, cerômero, cerâmica, resina e 
metal. Reparos adesivos em cerâmicas e 
compósitos. Adesivo o monocomponente. 
Sistema adesivo fotopolimerizável 
convencional de dois passos, técnica do 
condicionamento ácido total, primer e 
adesivo em um só frasco, elevado poder de 
resistência adesiva, contém namopartículas 
que conferem maior estabilidade e 
resistência ao filme adesivo, solvente a base 
etanol, com MDP: faz a ligação química que 
somada a adesão mecânica presente no 
produto concede ao adesivo um potencial 
superior de adesão, baixo índice de 
absorção e solubilidade. Baixa incidência de 
hipersensibilidade. Embalagem com 6 ml de 
primer +adesivo. 

R$ 50,50 R$ 2.525,00 

172 50 EMB Amalgama em capsula - Utilizado com 
restaurador dentário. Excelente manuseio, 
facilidade de manipulação e de aplicação, 
condensabilidade, brunimento, qualidade no 
contato interproximal, escultura e 
características de presa asseguram que o 
com as necessidades do profissional. Presa 
regular, variação dimensional positiva. A 
variação dimensional assegura um 
excelente selamento nas margens. 
Composição:40% de prata, 31,3% de 
estanho,28,7%de cobre e 47,9% de 
mercúrio. Presa Regular. Embalagem com 
50 cápsulas de 2 porções. 

R$ 171,88 R$ 8.594,00 

174 70 CX Anestésico Injetável à base de Citocaina 3% 
com vaso constritor com 50 tubetes com 
1,8ml- A Citocaina 3% está indicada para 
anestesia de bloqueia nervoso regional em 
odontologia. Anestesia de infiltração em 

R$ 93,97 R$ 6.577,90 
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odontologia, onde não há necessidade de 
isquemia profunda na área injetada. 
Embalagem com 50 tubetes c/1,8 ml cada. 

175 75 CX Anestésico Injetável à base de Mepivacaína 
2%100 com 50 tubetes com1,8 ml-Indicado 
para procedimentos de prolongada duração 
e que necessitam de anestesia pós-
operatória. Utilizada em tratamentos 
cirúrgicos em geral e em pacientes 
asmáticos. Mepivacaína: o sal mepivacaína 
apresenta características semelhantes à 
lidocaína, porém, com efeito menos 
vasodilatar. O início de ação deste produto 
também é mais rápido que os demais sais. 
Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml 
cada. 

R$ 114,35 R$ 8.576,25 

176 25 EMB Aplicador de microbrush - Indicado para 
aplicação de adesivos e soluções em 
procedimentos de restauração, cimentação, 
selamento e remoção de excessos. 
Flexibilidade, dobram-se facilmente até 90º, 
cores vivas, contraste para melhor 
visualização e diferenciação, pontas em 
fibras não absorventes e resistentes à 
abrasão, fino (1,5 mm). 
 Embalagem com 100 unidades. 

R$ 8,05 R$ 201,25 

177 18 FRS Bicarbonato de Sódio para Ultrassom - No 
mais alto grau de pureza disponível, permite 
ótima profilaxia oral com remoção de placa 
bacteriana. Por possuir granulação Extra 
Fina proporciona jateamento amplo, livre e 
contínuo. Não causa danos ao esmalte e 
gengiva. Granulometria extrafina, não 
entope o equipamento. Grau de pureza de 
99%.  Embalagem com 250 g. 

R$ 13,88 R$ 249,84 

180 50 UNI Bobina para esterilização em autoclave 20 
cm x 100m-Com indicadores químicos para 
uso em esterilização a vapor ou gás óxido 
de etileno. Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; baixa 
permeabilidade a líquidos; porosidade 
controlada em toda extensão; livre de 
cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 

R$ 118,53 R$ 5.926,50 
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manipulação. 

182 13 FR Cariostático 12% com 10ml. -A solução de 
diamino fluoreto de prata a 12% em meio 
amoniacal, promove o fortalecimento da 
estrutura do esmalte pela formação de Ca 
F2(Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4 (Fosfato 
de Prata) através de sua reação com a 
estrutura dentária, além ainda da formação 
de complexos proteicos de prata na 
superfície do dente. A ação preventiva está 
relacionada com o íon fluoreto e a ação 
controladora com o íon prata. A ação 
cariostática se dá pela estimulação da 
esclerose de dentina, não permitindo o 
avanço da cárie dental. A ação 
antimicrobiana se dá principalmente por sua 
ação sobre Str.mutans. Tem ação 
bactericida, devido à presença da prata, 
ação preventiva e remineralizante, pela 
ação do flúor, ação antimicrobiana, agindo 
mais especificamente sobre Str. Mutans. 
Frascos com 10ml de 12%. 

R$ 26,25 R$ 341,25 

184 06 KIT Cimento Endodôntico pó 12 g + líquido 
10ml-Cimento Obturador à base de óxido de 
zinco e eugenol. Apresenta boa tolerância 
pelos tecidos apicais, radiopacidade e 
impermeabilidade. Possui uma fina 
granulação, propiciando uma mistura 
homogênea e um perfeito escoamento. 
Apresenta boa tolerância pelos tecidos 
apicais, radiopacidade e impermeabilidade. 
Cimento endodôntico à base de Óxido de 
Zinco e Eugenol. Kit com 1 pó 12 g + 
1líquido 10ml. 

R$ 24,25 R$ 145,50 

185 20 KIT Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio 
(13 g base+ 11 g catalisador)- Indicado para 
o capeamento pulpar e forramento protetor 
sob restauradores, cimentos e outros 
materiais de base. Segurança para 
procedimento: importante como proteção 
pulpar em especial em cavidades profundas; 
cimento sem eugenol não interfere em 
futuro reembasamento do provisório nem na 
futura cimentação adesiva, preparos 
protéticos são mais agressivos à polpa e o 
ideal é utilizar um cimento que ao mesmo 
tempo seja protetor. Presa rápida: rápido 
endurecimento; biocompatível. Kit com 13 g 
de base+11 g de catalisador+1 bloco de 

R$ 23,10 R$ 462,00 
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mistura.  

190 2.000 PCT Compressas Cirúrgica 7,5 x 7,5 cm com 10 
unidades –Aborção de secreção, em 
curativos os cirurgias em geral. Estéril 
Medidas:7,5 cm x7,5 cm(fechada)- 15cmx15 
cm (aberta). Composição:70% viscose, 
30%poliéster. Alto poder de absorção, total 
ausência de fios soltos. Livre de Manchas e 
impurezas, isenta de amido e alvejante 
óptico. Embalagem com 10 unidades.7,5cm 
x7,5 cm. 

R$ 0,55 R$ 1.100,00 

193 23 EMB Cunha de madeira com 100 unidades-
Produzidas com madeira especial, 
geometria simétrica e ângulos agudos. 
Possuem rebaixo na extremidade, que 
facilita o manuseio com a pinça. Sem 
farpas, tingidas com pigmentos atóxicos. 
Absorve bem a umidade da boca. Não solta 
tinta. Não necessitam de  recortes ou 
ajustes e garantem a fixação das matrizes, 
proporcionando restaurações livres de 
excesso o subgengival e com perfeito 
contorno. Uso: Selecionar a cunha 
desejada. Inserir no espaço interproximal. O 
produto possui uma extremidade pontiaguda 
e deve ser manuseado de forma a não 
causar lesão ao paciente. Devem ser 
descartadas após cada paciente, 
objetivando melhor desempenho clínico e 
atendendo às normas de biossegurança. 
Indicadas com a função mecânica de 
adaptar matrizes e /ou afastar os dentes 
adjacentes. Embalagem com 100 unidades. 

R$ 11,40 R$ 262,20 

194 23 EMB Disco de Lixa 16 mm com 100 unidades-
Indicados para acabamento e polimento 
dental. Costado em poliéster que 
proporciona maior flexibilidade e acesso 
interproximal. Melhor relação custo x 
benefício. Produto atóxico e não-inflamável. 
Composição: Poliéster, resina e óxido de 
alumínio. Uso: Instalar o mandril no contra-
ângulo. Encaixar o disco na extremidade do 
mandril. Aplicar o produto em rotação baixa, 
exercendo pouca pressão, em movimentos 
circulares e toques intermitentes. Para se 
obter melhor resultado utilizar os discos nas 
4 granulações (grossa, média, fina e 
extrafina). Discos de lixa sortidos, no 
tamanho 16 mm.  

R$ 102,85 R$ 2.365,55 
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197 75 CX Esponja Hemostática com 10 unidades - 
Especialmente indicada na cirurgia devido 
ao seu grande poder hemostático e 
cicatrizante. Substitui o algodão com muitas 
vantagens nas extrações dentais. É uma 
esponja hemostática, obtida de gelatina 
liofilizada de origem porcina, esterilizada por 
raios gama, pesando não mais de 10 mg, 
completamente reabsorvível pelo organismo 
e desenvolvida para uso diário. 
Dimensões:1 cm x1cm. Esterilizado por 
irradiação. Embalagem com 10 unidades. 

R$ 43,01 R$ 3.225,75 

199 25 UNI Eugenol com 20ml- Utilizado em conjunto 
com cimentos endodônticos e outros 
cimentos à base de óxido de zinco, para o 
preparo de pasta de óxido de zinco e 
Eugenol.  Possui propriedades 
antissépticas, analgésicas e mecânicas 
quando combinado ao óxido de zinco. 
Embalagem com 20ml. 

R$ 14,06 R$ 351,50 

200 13 CX Filme Radiográfico Adulto com 150 unidades 
– caixas com 150 unidades Indicado para 
tomadas radiográficas intraorais (3x4cm), 
velocidade-E. Tempo de exposição entre 
0,08 s e 0,16 s e com cantos arredondados 
(Softopac), dependendo do dente (70K V-10 
mA a 20 cm).Processamento manual ou 
automático, plástico extramacio, resistente à 
saliva e desinfectável. Arquivamento 
garantido por até 30 anos. 

R$ 195,90 R$ 2.546,70 

201 08 CX Filme Radiográfico Infantil com 100 
unidades –  caixas com 100 unidades. 
Indicado para tomadas radiográficas 
intraorais (3x4cm), velocidade-E. Tempo de 
exposição entre 0,08 s e 0,16 s e com 
cantos arredondados (Softopac), 
dependendo do dente (70K V-10 mA a 20 
cm).Processamento manual ou automático, 
plástico extramacio, resistente à saliva e 
desinfectável. Arquivamento garantido por 
até 30 anos. 

R$ 343,28 R$ 2.746,24 

202 33 UNI Fio Dental 50 metros-Indicado para 
higienização bucal onde a escova dental 
não alcança, 50 metros. Sua tecnologia 
PTFE o faz mais resistente ao desgaste. 
Ajuda a prevenir a gengivite através da 
remoção de placa na gengiva. Fio encerado. 
Embalagem 50 metros. 

R$ 2,70 R$ 89,10 

54Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

https://www.avare.sp.gov.br/
https://www.avare.sp.gov.br/


SEMANÁRIO Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 23 de maio de 2022 Ano VI | Edição nº 1292 Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

203 25 CX Fio de Sutura Seda 3.0 com agulha 1/2 CT 
1,7 cm- O fio de sutura agulhado tem como 
finalidade a sutura agulhada de tecidos 
orgânicos, auxiliando em procedimentos 
cirúrgicos. Agulha em aço inox siliconizada, 
1/2 círculo cortante 1,7 cm. Fio sintetizado 
com material natural, filamento de Seda 
Natural e Trançada. Esterilizado em Raio 
Gama. As agulhas são inspecionadas 
individualmente quanto à ponta, lubrificação 
e fixação para garantir punção fácil e 
segura. Atóxico, não pirogênico, de uso 
único e estéril. Embalados individualmente 
em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a 
embalagem primária trata-se de envelope 
metalizado internamente, garantindo a 
integridade do fio. Uso exclusivo em 
Odontologia. Embalagem com 24 unidades. 

R$ 29,58 R$ 739,50 

205 175 UNI Fita para Autoclave 19 mm x 30m- Utilizada 
para fechamento de pacotes de papel e de 
pano que serão esterilizados em autoclave. 
É um instrumento indicador de que a 
esterilização foi efetuada em condições 
ideais de pressão, temperatura e tempo, 
através da mudança de coloração das listras 
de cor amarela para a cor preta. 
Confeccionada com dorso de papel crepado 
à base de celulose. Recebe, em uma de 
suas faces, massa adesiva à base de 
borracha natural, óxido de zinco e resinas e, 
na outra face, uma fina camada 
impermeabilizante de resina acrílica., 
Embalagem com 1 unidade. 

R$ 3,94 R$ 689,50 

208 25 EMB Ficha Para Raio x 1 Furo com 100 
unidades- Utilizado para armazenar e 
facilitar a visualização de filmes de raio-X. 
Papel 240 g. Embalagem com 100 unidades 

R$ 24,45 R$ 611,25 

209 25 EMB Ficha Para Raio x 2 Furos com 100 
unidades- Utilizado para armazenar e 
facilitar a visualização de filmes de raio-X. 
Papel 240 g. Embalagem com 100 unidades 

R$ 14,46 R$ 361,50 

210 20 EMB Ficha Para Raio x 5 Furos com 50 unidades- 
Utilizado para armazenar e facilitar a 
visualização de filmes de raio-X. Papel 240 
g. Embalagem com 50 unidades. 

R$ 18,29 R$ 365,80 

211 20 UNI Fosfato de Zinco pó 28 g-80. O Cimento de 
Zinco é a base de proteção térmica 
preferida para restaurações metálicas. 

R$ 20,08 R$ 401,60 
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Possui partículas uniformes, ultrafinas, que 
asseguram uma reduzida espessura de 
película com notável proteção, alta 
resistência, presa adequada e fácil 
manipulação. É o cimento mais usado para 
cimentação de incrustações, coroas e 
pontes. Misturado com cimento de Zinco 
Líquido é usado para cimentação de 
incrustações, coroas e pontes;  
Alta resistência, baixa solubilidade e fácil 
manipulação; Pó Claro. Embalagem com 28 
g.  

212 20 UNI Fosfato de Zinco Líquido 10ml- Indicado 
para fixação de incrustações, coroas e 
pontes, forração de cavidades e 
restaurações dentarias provisorias. 
O Cimento de Zinco é a base de proteção 
térmica preferida para restaurações 
metálicas; Possui partículas uniformes, 
ultrafinas, que asseguram uma reduzida 
espessura de película com notável proteção, 
alta resistência, presa adequada e fácil 
manipulação; É o cimento mais usado para 
cimentação de incrustações, coroas e 
pontes. Embalagem com 10ml. 

R$ 20,07 R$ 401,40 

219 23 KIT Ionômero de Vidro Restaurador 10 g de pó 
+ 8 g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco 
de espatulação- Indicado para: 
Restaurações de dentes decíduos, 
restaurações tipo classe III e V. 
Reparos de erosões em regiões cervicais 
não cariosas, para tratamento restaurador a 
traumático (ART), cimentações provisórias 
de coroas, restaurações provisórias. É um 
cimento de presa rápida, possui uma boa 
adesão ao esmalte e à dentina sendo 
desnecessário a criação de retenções. 
Biocompatível. Maior capacidade de 
liberação de flúor com finalidade 
anticariogênica. 
Maior capacidade de recarga de flúor. 
Embalagem com 10 g de pó + 8 g de líquido 
+ 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação. 

R$ 22,25 R$ 511,75 

221 15 CX Lima endodôntica 15 a 40 21 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 

R$ 23,24 R$ 348,60 

56Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

https://www.avare.sp.gov.br/
https://www.avare.sp.gov.br/


SEMANÁRIO Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 23 de maio de 2022 Ano VI | Edição nº 1292 Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

222 15 UNI Lima endodôntica 15 a 40 25 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 23,28 R$ 349,20 

229 25 FRS Lubrificante Para Peças de Mão com 200ml 
com bico-- O lubrificante é um óleo mineral 
não tóxico, de baixa viscosidade e com 
elevado grau de pureza. Sua fórmula 
previne oxidações e lubrifica as partes 
móveis de instrumentos odontológicos. Uma 
vez aplicado o produto, este suporta altas 
temperaturas (temperatura de esterilização) 
sem perder suas propriedades anti-oxidante 
e lubrificante.  Óleo mineral de baixa 
viscosidade, não tóxico, com alto grau de 
pureza. Propriedade Antioxidante / 
Lubrificante / Ação detergente / bactericida 
(Durabilidade Maior). Lubrifica, limpa e 
protege peças de mão odontológicas. A 
manutenção diária apropriada estende a 
vida útil do instrumento e assegura boa 
performance, possui ação detergente e 
bactericida. Alcance do jato até o final da 
caneta, bicos de alta e baixa rotação. 
Compatível para todos equipamentos, 
aplicação direta e precisa. Suporta altas 
temperaturas. Embalagem com 200ml. 

R$ 18,83 R$ 470,75 

232 25 PCT Papel Carbono Para Articulação dupla face 
(azul), com 12 unidades- Papel Carbono 
para articulação é indicado para verificar 
oclusão dentária. Indicado para registro 
oclusal após a realização de restaurações e 
próteses, e para realização de ajuste oclusal 
pós-tratamento ortodôntico ou protético. 
Fácil utilização. Boa visualização da área de 
interferência. Carbono dupla face (azul). 
Embalagem com 12 unidades. 

R$ 1,82 R$ 45,50 

235 25 UNI Ponta de Papel Absorvente 15 a 40 – Usado 
em endodontia para a obturação de canais 
radiculares.  

R$ 33,68 R$ 842,00 
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Com alto poder de absorção. São feitos pelo 
processo manual, por ser este processo 
tradicionalmente, o que permite maior 
precisão na calibragem dos cones. 
Embalagem com 120 unidades. 

236 20 UNI Ponta de Papel Absorvente 45 a 40 – Usado 
em endodontia para a obturação de canais 
radiculares.  
Com alto poder de absorção. São feitos pelo 
processo manual, por ser este processo 
tradicionalmente, o que permite maior 
precisão na calibragem dos cones. 
Embalagem com 120 unidades. 

R$ 34,35 R$ 687,00 

237 20 UNI Resina Microhibrida A1 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

R$ 35,93 R$ 718,60 

238 20 UNI Resina Microhibrida A2 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 

R$ 33,80 R$ 676,00 
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TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

239 20 UNI Resina Microhibrida A3 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

R$ 35,98 R$ 719,60 

240 20 UNI Resina Microhibrida A3.5 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 

R$ 31,98 R$ 639,60 
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preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

241 15 UNI Resina Microhibrida B2 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

R$ 33,77 R$ 506,55 

242 15 UNI Resina Microhibrida B3 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 

R$ 32,57 R$ 488,55 
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superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

245 20 UNI Resina Natural Flow A1 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

R$ 20,71 R$ 414,20 

246 20 UNI Resina Natural Flow A2 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 

R$ 20,72 R$ 414,40 
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2,4 g. 

247 20 UNI Resina Natural Flow A3 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais.  Embalagem 
com 2,4 g. 

R$ 20,78 R$ 415,60 

248 20 UNI Resina Natural Flow A3.5 com 2,4 g- 
Indicado para formar uma camada estética 
em toda a superfície dos dentes com 
defeitos no esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

R$ 20,79 R$ 415,80 

250 15 UNI Resina Natural Flow B2 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

R$ 20,79 R$ 311,85 

255 125 EMB Sugador Cirúrgico Descartável Estéril com 
40 unidades + 80 ponteiras –Utilizado em 
cirurgias intraorais para sucção de sangue e 
demais fluidos. 
Possui três diâmetros de pontas, que 

R$ 47,93 R$ 5.991,25 
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permitem sugar em várias situações 
cirúrgicas. Sugador embalado 
individualmente, estéril, descartável e 
atóxico. Tubo com exclusiva curvatura 
confeccionado em PVC rígido. Diâmetro do 
tubo: 5 mm. Ponteiras e porto filtro 
confeccionado em polietileno de alta 
densidade. Diâmetro das ponteiras: 3,0 mm. 
Embalagem com 40 unidades e 80 
ponteiras. (40 unidades de 3,0 mm). 

256 125 PCT Sugador Descartável embalagem com 40 
unidades – Indicado para sucção da saliva e 
outros líquidos, que ficam na cavidade bucal 
durante procedimentos odontológicos. Tubo 
e ponteira atóxicos; Arame em aço especial; 
Desenvolvido para fixação imediata na 
posição desejada pelo profissional; Ponteira 
macia e aromatizada sabor tutti-frutti. 
Embalagem com 40 unidades. 

R$ 6,94 R$ 867,50 

259 50 CX Tira Matriz de Poliéster 100 x 10 x 0,05 mm 
com 50 unidades- Utilizadas em isolamento 
de restaurações interproximais com resina 
composta. 
Confeccionado em 100% poliéster e 
superflexível. 
Embalagem c/ 50 unidades. 

R$ 1,36 R$ 68,00 

263 03 KIT Pasta Zinco-Enólica kit com 1 pasta base 60 
g e 1 pasta aceleradora 60 g-  É indicada 
para moldagem de bocas totalmente 
desdentadas, proporcionando exatidão nos 
mínimos detalhes. Não é irritante a mucosa 
bucal, nem possui sabor desagradável; 
Quando corretamente manipulada é de 
presa rápida no meio bucal; Reproduz 
corretamente os diferentes pormenores da 
mucosa bucal; Adere perfeitamente à 
moldeira e, quando endurecida, não adere à 
mucosa bucal ou às mãos do profissional. 
Kit com 1 pasta base 60 g e 1 pasta 
aceleradora 60 g. 

R$ 57,48 R$ 172,44 

273 38 LIT Solução Bucal 0,12%: Auxilia no combate a 
formação da placa bacteriana dental, no 
controle da gengivite e mau hálito. Seu uso 
também pode ser recomendado para a 
higiene bucal de pacientes com aparelhos 
ortodônticos. Deve ser utilizado somente 
sob as orientações de um dentisSem álcool. 
Sem Corante. Odontologicamente Testado e 

R$ 22,56 R$ 857,28 
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aprovado. Eficaz contra micro-organismos. 
Embalagem com 1 litro. 

274 38 EMB Escova para Limpeza de Brocas - Escova 
para limpar brocas. Composição: Corpo 
Plástico/Escova Latão Dourado. Embalagem 
com 1 unidade. 

R$ 10,01 R$ 380,38 

275 38 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
2 28 mm c/6 unidades. Formato esférico; 
Remove o tecido com eficiência, de forma 
rápida; Maior durabilidade da broca. Broca 
de baixa rotação produzida em aço-carbono 
com lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

R$ 23,84 R$ 905,92 

276 33 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
4 28 mm c/6 unidades- Formato esférico; 
Remove o tecido com eficiência, de forma 
rápida; Maior durabilidade da broca. Broca 
de baixa rotação produzida em aço-carbono 
com lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

R$ 24,01 R$ 792,33 

277 33 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
6 28 mm c/6: - Formato esférico; Remove o 
tecido com eficiência, de forma rápida; 
Maior durabilidade da broca. Broca de baixa 
rotação produzida em aço-carbono com 
lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

R$ 23,98 R$ 791,34 

278 33 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
8 28 mm c/6: Formato esférico; Remove o 
tecido com eficiência, de forma rápida; 
Maior durabilidade da broca. Broca de baixa 
rotação produzida em aço-carbono com 
lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

R$ 28,69 R$ 946,77 

280 38 UNI Broca Cirúrgica Zekrya 23 mm - Indicada 
como auxiliar em cirurgias orais. Material: 
Tungstênio. Formato tronco-cônico; Para 
alta rotação. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 26,10 R$ 991,80 

281 38 UNI Broca Cirúrgica Zekrya 28 mm - Indicada R$ 22,79 R$ 866,02 
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como auxiliar em cirurgias orais. Material: 
Tungstênio. 
Formato tronco-cônico; Para alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade. 

282 13 EMB Broca Batt nº 12 28 mm de comprimento 
com 6 unidades: Produzida em formato 
cônico de aço-carbono, apresenta uma 
extremidade inativa, sendo indicada para 
realizar o preparo da câmara pulpar, 
garantindo adequada forma de 
conveniência.. Possui 28 mm de 
comprimento. Embalagem c/ 6 unidades. 

R$ 69,95 R$ 909,35 

283 13 EMB Broca Batt nº 14 28 mm de comprimento 
com 6 unidades: Produzida em formato 
cônico de aço-carbono, apresenta uma 
extremidade inativa, sendo indicada para 
realizar o preparo da câmara pulpar, 
garantindo adequada forma de 
conveniência.. Possui 28 mm de 
comprimento. Embalagem c/ 6 unidades. 

R$ 69,97 R$ 909,61 

284 13 EMB Broca Batt nº 16 28 mm de comprimento 
com 6 unidades: Produzida em formato 
cônico de aço-carbono, apresenta uma 
extremidade inativa, sendo indicada para 
realizar o preparo da câmara pulpar, 
garantindo adequada forma de 
conveniência.. Possui 28 mm de 
comprimento. Embalagem c/ 6 unidades. 

R$ 69,85 R$ 908,05 

285 13 EMB Broca Gates nº 1 28 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,28 R$ 1.082,64 

286 13 EMB Broca Gates nº 2 28 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,35 R$ 1.083,55 

287 13 EMB Broca Gates nº 3 28 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 

R$ 83,33 R$ 1.083,29 
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cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

288 13 EMB Broca Gates nº 4 28 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,29 R$ 1.082,77 

289 13 EMB Broca Gates nº 1 32 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,29 R$ 1.082,77 

290 13 EMB Broca Gates nº 2 32 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,28 R$ 1.082,64 

291 13 EMB Broca Gates nº 3 32 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,37 R$ 1.083,81 

292 13 EMB Broca Gates nº 4 32 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,27 R$ 1.082,51 

293 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1011: 
Utilizadas para determinar retenções 

R$ 2,65 R$ 331,25 
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adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

295 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1012: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,64 R$ 330,00 

296 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1012 HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,67 R$ 333,75 

297 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1013: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,59 R$ 323,75 

299 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1014: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,67 R$ 333,75 

300 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1014HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,75 R$ 343,75 

301 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1015: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,74 R$ 342,50 
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303 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº1016: 
Indicada para Preparo Cavitário. Aço 
inoxidável de alta qualidade e dureza. 
Esterilizar Antes do Uso. Concentricidade do 
processo fabril. Diamantes selecionados, 
processo de fabricação que aumenta a 
quantidade de diamante na superfície do 
corte (60% contra 30% da maioria dos 
concorrentes), todas estas características 
otimizam tempo clínico, minimiza o tempo 
de cadeira do paciente e gera menor 
desconforto além de permitir uma maior 
durabilidade das pontas diamantadas. Alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade 

R$ 5,83 R$ 728,75 

304 125 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1042: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Embalagem 
com 1 unidade. Alta rotação. 

R$ 2,61 R$ 326,25 

305 125 UNI Ponta Diamantada nº 1090: Utilizada em 
operações rotineiras em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Promovem 
o avivamento de ângulos diedros, 
produzindo superfícies em ângulo reto. São 
destinadas à confecção e acabamento de 
términos em forma de ombro ou degrau 
marginal em preparos cavitários protéticos. 
Alta precisão do corte. Perfeita tolerância da 
haste. Alta durabilidade e Excelente 
performance. Embalagem com 1 unidade 
(alta rotação). 

R$ 2,74 R$ 342,50 

306 125 UNI Ponta Diamantada nº1092: Utilizada em 
operações rotineiras em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Promovem 
o avivamento de ângulos diedros, 
produzindo superfícies em ângulo reto. São 
destinadas à confecção e acabamento de 
términos em forma de ombro ou degrau 
marginal em preparos cavitários protéticos. 
Alta precisão do corte. Perfeita tolerância da 
haste. Alta durabilidade e Excelente 
performance. Embalagem com 1 unidade 
(alta rotação). 

R$ 2,70 R$ 337,50 
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308 125 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº1153:  Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Embalagem 
esterilizada por raios gama; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 5,74 R$ 717,50 

309 125 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº1031: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 2,64 R$ 330,00 

310 125 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1032: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 2,64 R$ 330,00 

311 125 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1033: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 2,67 R$ 333,75 

312 125 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1034: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 

R$ 2,65 R$ 331,25 
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em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

313 125 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1035: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Embalagem 
esterilizada por raios gama; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 5,79 R$ 723,75 

314 125 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1036: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade. 

R$ 2,75 R$ 343,75 

315 125 UNI Ponta Diamantada 3195: Indicada para 
preparos cavitários intra e extracoronários e 
confeccionar o bisel da caixa proximal em 
cavidades para restaurações indiretas 
metálicas, de porcelana ou resina composta 
de laboratório. O formato em ponta de 
chama permite romper o ponto de contato 
proximal. Permite manobras sobre faces 
livres ou proximais, em prótese ou 
dentistica, na confecção de biseis, 
chanfraduras, sejam degraus, seja preparo 
oclusal. Haste em aço inoxidável. Alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade 

R$ 2,63 R$ 328,75 

316 125 UNI Broca Diamantada n°3168: Indicada para 
preparos cavitários intra e extracoronários e 
confeccionar o bisel da caixa proximal em 
cavidades para restaurações indiretas 
metálicas, de porcelana ou resina composta 
de laboratório. O formato em ponta de 
chama permite romper o ponto de contato 
proximal. Permite manobras sobre faces 
livres ou proximais, em prótese ou 
dentistica, na confecção de biseis, 
chanfraduras, sejam degraus, seja preparo 

R$ 2,64 R$ 330,00 
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oclusal. Haste em aço inoxidável. Alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade. 

317 125 UNI Ponta de Polímero Dura Shofu Lápis: 
Indicada acabamento fino de esmalte, 
compósitos, compômeros e porcelanas, 
nenhum abrasivo excede o desempenho 
das Pedras DURA-WHITE. Fabricadas em 
óxido de alumínio microgranulado, são 
perfeitamente balanceadas para cortar sem 
vibração. Podem ser esterilizadas em 
autoclave, estufa e a frio. Embalagem com 1 
unidade 

R$ 16,75 R$ 2.093,75 

318 125 UNI Ponta de Polímero Dura Shofu Pera: 
Indicada acabamento fino de esmalte, 
compósitos, compômeros e porcelanas, 
nenhum abrasivo excede o desempenho 
das Pedras DURA-WHITE. Fabricadas em 
óxido de alumínio microgranulado, são 
perfeitamente balanceadas para cortar sem 
vibração. Podem ser esterilizadas em 
autoclave, estufa e a frio. Embalagem com 1 
unidade 

R$ 12,50 R$ 1.562,50 

 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 279/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

92 37 KIT Restaurador Provisório com 38 g de Pó + 
15ml de Líquido – Indicado para 
restaurações provisórias de longa espera 
(até 2 anos), forramento de cavidades sob 
restauração de amálgama, material 
restaurador de dentes decíduos e também 
usado para odonto geriatria. Na odontologia 
geriátrica é um produto ideal devido à 
rapidez, à facilidade de manipulação e às 
propriedades sedativas. Composição 
reforçada à base de óxido de zinco e 
eugenol. Permite a confecção de 
restaurações temporárias de longa duração, 
podendo ser mantido na cavidade bucal por 
até dois anos. Material ideal para a 
confecção de base de restaurações de 
amálgama. Durabilidade dos curativos. Alta 
resistência à compressão. Embalagem com 

R$ 19,64 R$ 726,68 
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38 g de Pó + 15ml de Líquido. 

133 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1011HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,79 R$ 1.046,25 

137 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1013HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,79 R$ 1.046,25 

141 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1015 HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,79 R$ 1.046,25 

146 375 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº1151: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Embalagem 
esterilizada por raios gama; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 5,87 R$ 2.201,25 

159 375 UNI Ponta de Polímero Dura Shofu Cônica 
Invertida: Indicada acabamento fino de 
esmalte, compósitos, compômeros e 
porcelanas, nenhum abrasivo excede o 
desempenho das Pedras DURA-WHITE. 
Fabricadas em óxido de alumínio 
microgranulado, são perfeitamente 
balanceadas para cortar sem vibração. 
Podem ser esterilizadas em autoclave, 
estufa e a frio. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 16,80 R$ 6.300,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 
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186 06 FRS Cimento Cirúrgico em Pó embalagem com 
50 g-Indicado para uso em cirurgias 
periodontais, ósseas ou muco gengivais ou 
em vestibuloplastia. O cimento cirúrgico é 
um material a base de óxido de zinco e 
eugenol, cujas propriedades físicas o 
tornam ideal para uso como protetor sobre a 
área operada após cirurgia. Produto não 
cancerígeno e de fácil manipulação. Melhor 
aderência e maior plasticidade. Pó a base 
de óxido de zinco. Cimento cirúrgico 
convencional. Sem asbesto (amianto). Não 
cancerígeno. Melhor aderência. Maior 
plasticidade. Ótima tolerabilidade. Fácil 
manipulação. Embalagem com 50 g. 

R$ 28,26 R$ 169,56 

192 08 UNI Curativo Alveolar com própolis.10g-Ação 
cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e 
antimicrobiana. É principalmente indicado 
como uma barreira física após as extrações 
dentárias, conferindo proteção, pois age 
como um tampão alveolar moldável, 
constituindo um arcabouço sólido para a 
regeneração tecidual, evitando a 
contaminação das paredes ósseas. É 
eliminado gradualmente da cavidade 
alveolar em até 30 dias, à medida que 
ocorre o preenchimento do alvéolo-dentário 
com tecido de granulação e tecido ósseo 
neoformado. O único com própolis: o 
própolis presente na formulação, além de 
auxiliar na regeneração e na estimulação da 
cicatrização, auxilia também na analgesia 
proporcionando um pós-operatório mais 
tranquilo ao paciente. O Iodofórmio foi 
incorporado ao produto para auxiliar e 
complementar a ação de preenchimento 
através da estimulação da proliferação 
celular, além de possuir um leve poder 
antisséptico. Sua fórmula isenta de eugenol 
não provoca irritações ao contato com o 
tecido alveolar.  
Embalagem com 10 g. 

R$ 35,10 R$ 280,80 

195 02 FRS EDTA Trissódico líquido 20 ml - Indicado 
para facilitar a instrumentação endodôntica, 
principalmente dos condutos atresiados, e 
para melhorar a qualidade da cimentação de 
núcleos. Atua desmineralizando partículas 
dentinárias por quelação de íons de cálcio e 
magnésio, facilitando sua dissolução e 

R$ 7,04 R$ 14,08 
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absorção, mostrando-se como um efetivo 
agente quelante e lubrificante. E também 
efetivo na remoção de raspas dentinárias 
durante a terapia periodontal, expondo o 
colágeno e lubrificante. E também efetivo na 
remoção de raspas dentinárias durante a 
terapia periodontal, expondo o colágeno e 
facilitando a aderência do tecido conjuntivo 
tratado na superfície radicular. Este 
composto descalcifica a dentina a uma 
profundidade de 10 a 30um em 5 minutos. A 
sua solubilidade chega a30%e o seu ph 
entre 7,0 e 8,0é compatível com os tecidos 
vivos, conferindo ao produto uma irritação 
tecidual praticamente nula. Remoção da 
“smear layer”, facilitando a penetração de 
agentes adesivos ou cimentos no interior 
dos canalículos dentinários. Frascos com 
20ml. 

198 02 FRS Eucaliptol 10 ml- Indicado como solvente 
dos cones de guta-percha, auxiliando na 
remoção de obturação de canais 
radiculares. Eucaliptol é obtido do óleo 
essencial de várias espécies de eucaliptos, 
ricas em 1,8-Cineol. É um líquido límpido, 
incolor ou amarelo pálido, de odor 
aromático, canforáceo, característico de e 
sabor picante. Fácil manuseio. Praticamente 
insolúvel na água, miscível com o álcool, 
clorofórmio, sulfeto de carbono,ácido acético 
glacial, óleos vegetais e essências. Frasco 
com 10 ml. 

R$ 12,57 R$ 25,14 

206 25 ROL Fita Banda Matriz metálica 05x0,05x500mm 
rolo de 50 cm- Indicada para reconstrução 
de dentes posteriores, possui uma 
superfície uniforme. Suas bordas não 
machucam o paciente, é de fácil aplicação e 
remoção sem danificar a restauração. 
Promove o contorno proximal, sendo rígida 
o suficiente para não se descolar durante a 
condensação do amálgama. Confeccionada 
de aço inoxidável. Superfície uniforme, 
bordas não machuca o paciente. Flexível: 
Promove o contorno proximal; fácil remoção 
sem danificar a restauração. Embalagem 
com 1 rolo com 50 cm. 

R$ 2,05 R$ 51,25 

207 25 ROL Fita Banda Matriz metálica 07x0,05x500mm 
rolo de 50 cm- Indicada para reconstrução 
de dentes posteriores, possui uma 

R$ 2,05 R$ 51,25 
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superfície uniforme. Suas bordas não 
machucam o paciente, é de fácil aplicação e 
remoção sem danificar a restauração. 
Promove o contorno proximal, sendo rígida 
o suficiente para não se descolar durante a 
condensação do amálgama. Confeccionada 
de aço inoxidável. Superfície uniforme, 
bordas não machuca o paciente. Flexível: 
Promove o contorno proximal; fácil remoção 
sem danificar a restauração. Embalagem 
com 1 rolo com 50 cm. 

213 25 FRS Formocresol frasco com 10ml-Utilizado 
como medicação curativa intracanal e em 
tratamentos endodônticos de dentes 
decíduos com a finalidade de mumificar o 
tecido pulpar.  A formulação do 
FORMOCRESOL obedece a padrões 
orientados pelas pesquisas atuais, sendo, 
portanto, mais diluído que a composição 
padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou 
superior eficácia e uma maior 
compatibilidade biológica. Sua função é fixar 
as polpas vivas, mantendo-as inertes e 
possibilitando a conservação do dente 
decíduo até uma época próxima da queda 
fisiológica (pulpotomia). Possui ação 
antibacteriana potente pela ação de seus 
componentes, o que justifica seu uso em 
curativos de demora em tratamentos 
endodônticos. Frasco com 10ml. 

R$ 5,99 R$ 149,75 

215 13 EMB Guta Percha Calibrada 15 a 40 28 mm - 
Indicados como obturadores de canais 
radiculares, demonstram ótima estabilidade 
dimensional, flexibilidade e alta 
radiopacidade. Alta qualidade no produto 
final. Radiopaco. Facilidade de visualizar a 
imagem em raio-X. Cor: Rosa. Tamanho: 28 
mm. Embalagem com 120 unidades. 

R$ 25,95 R$ 337,35 

216 08 EMB Guta Percha Calibrada 45 a 80 28 mm - 
Indicados como obturadores de canais 
radiculares, demonstram ótima estabilidade 
dimensional, flexibilidade e alta 
radiopacidade. Alta qualidade no produto 
final. Radiopaco. Facilidade de visualizar a 
imagem em raio-X. Cor: Rosa. Tamanho: 28 
mm. Embalagem com 120 unidades. 

R$ 27,89 R$ 223,12 

217 13 UNI Hidróxido de Cálcio P.A - Indicado como 
medicação curativa intracanal e solução 

R$ 5,89 R$ 76,57 
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para irrigação de canais radiculares. É 
considerado excelente para estimular a 
formação de dentina reparadora, 
aumentando sua espessura e 
proporcionando maior proteção ao tecido 
pulpar. Tem a propriedade de estimular a 
formação de dentina esclerosada e 
reparadora. Protege a polpa contra os 
estímulos termoelétricos. Protege a polpa da 
ação de agentes tóxicos de alguns materiais 
restauradores. Os micro-organismos não 
podem desenvolver-se em contato direto 
com o Hidróxido de Cálcio. O produto pode 
atuar por vários dias. Curativos com 
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO feitos a longo 
prazo tem mostrado a reversão de várias 
alterações periapicais. Provoca a inibição da 
proliferação bacteriana. Pode privar os 
micro-organismos residuais do seu 
suprimento nutritivo prevenindo a 
penetração do exsudato no interior do 
sistema de canais radiculares. O pH 12,4, 
altamente alcalino, pode favorecer a morte 
bacteriana. Alto grau de pureza garantida 
pelos melhores fornecedores da matéria 
prima do mercado e a nossa constante 
avaliação laboratorial do produto. 
Embalagem com 10 g. 

223 13 CX Lima endodôntica 45 a 80 21 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 23,42 R$ 304,46 

224 13 CX Lima endodôntica 45 a 80 25 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 23,42 R$ 304,46 

225 13 UNI Lima endodôntica 15 a 40 31 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 

R$ 23,42 R$ 304,46 
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durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

226 13 CX Lima endodôntica 45 a 80 31 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 23,42 R$ 304,46 

227 13 CX Lima endodôntica nº 10 21 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 23,42 R$ 304,46 

228 13 CX Lima endodôntica nº10 25 mm - Instrumento 
de aço inoxidável de alta qualidade, 
proporcionando maior durabilidade, 
empregado para preparo químico cirúrgico 
dos canais radiculares. Possui secção 
transversal em forma de quadrado, 
ocasionando bastante flexibilidade e muita 
resistência. Embalagem com 6 unidades. 

R$ 23,42 R$ 304,46 

234 10 FR Pedra Pomes Extra Fina com 100 g- 
Abrasivo e empregado na limpeza e 
polimento do esmalte dentário, ouro 
coesivo, amálgama e resina acrílica. Massa 
porosa acinzentada muito leve, áspera e 
inalterável ao ar, inodora e insípida. 
Embalagem com 100 g. 

R$ 4,72 R$ 47,20 

244 15 UNI Resina Microhibrida C 2 seringas com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 

R$ 31,93 R$ 478,95 
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Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

258 50 EMB Tira de Lixa de Aço com 12 unidades de 4 
mm – Para acabamento de restaurações 
interproximais. 
Tiras em aço inox. Supermaleável com 
aplicação de camada regular de abrasivos a 
base de óxido de alumínio, o que facilita o 
ponto de contato. Sem Centro Neutro. 
Embalagem com 12 unidades. 

R$ 5,69 R$ 284,50 

260 03 UNI Vaselina Sólida de 90 g- Vaselina Sólida é 
um produto indicado como emoliente. No 
tratamento de rachaduras da pele, como 
umectante. Tem efeito emoliente e melhora 
a elasticidade. Na odontologia, isola a resina 
acrílica de tecidos bucais. Tem efeito 
emoliente e melhora a elasticidade. Não é 
indicado o uso sobre preservativo de 
borracha. Embalagem com 1 pote de 90 g. 

R$ 16,43 R$ 49,29 

261 08 UNI Verniz Cavitário com 10ml- Indicado para 
reduzir a infiltração ao redor da maioria dos 
materiais restauradores, especialmente das 
restaurações de amálgama, é feito com 
matéria prima com alto teor de pureza. Cria 
uma barreira contra agentes químicos, 
forma uma película sobre a superfície e 
promove o selamento marginal. Solução de 
verniz cavitário, atua como uma barreira 
contra os agentes químicos presentes nos 
materiais restauradores. Diminuição da 
sensibilidade pós-operatória. É usado no 
tratamento do choque galvânico. 
Embalagem com 10ml. 

R$ 13,83 R$ 110,64 
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294 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1011HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,79 R$ 348,75 

298 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1013HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,79 R$ 348,75 

302 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1015 HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,79 R$ 348,75 

307 125 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº1151: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Embalagem 
esterilizada por raios gama; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 5,87 R$ 733,75 

320 125 UNI Ponta de Polímero Dura Shofu Cônica 
Invertida: Indicada acabamento fino de 
esmalte, compósitos, compômeros e 
porcelanas, nenhum abrasivo excede o 
desempenho das Pedras DURA-WHITE. 
Fabricadas em óxido de alumínio 
microgranulado, são perfeitamente 
balanceadas para cortar sem vibração. 
Podem ser esterilizadas em autoclave, 
estufa e a frio. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 16,80 R$ 2.100,00 

322 25 UNI Ponta Ultrassônica GD3 embalagens com 1 
unidade: Remoção de acúmulos 
clinicamente visíveis, coronais ou a margens 
gengival em todos os quadrantes. Alcança 
também áreas interproximais e sulcos. 
Compatível: Altsonic ceramic I e II, Altsonic 

R$ 138,27 R$ 3.456,75 
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Jet ceramic, Kavo,Ortus, Odontomedics. 
Embalagens com 1 unidade. 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 

 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 277/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

28 225 CX Compressas de gazes 13 fio com 500 
unidades. 7,5x7,5cm não estéril-Indicadas 
para absorção de sangue e exsudatos, 
limpeza e cobertura de curativos em geral e 
antissepsia da pele e ou mucosas para 
procedimentos invasivos, fio 100% algodão, 
alvejadas e isentas de impurezas, 
substâncias gordurosas, amido, corantes 
corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5 
x7,5cm. Não soltam fiapos, que possuem 
acabamento lateral em toda a sua extensão. 
9 fios. Embalagem com 500 unidades. 

R$ 23,20 R$ 5.220,00 

43 60 CX Fio de Sutura Nylon 4.0com agulha 3/8 CT 
2,0 cm. O fio de sutura agulhado tem como 
finalidade a sutura agulhada de tecidos 
orgânicos, auxiliando em procedimentos 
cirúrgicos. Fio de Nylon-Monofilamento 
preto. Agulha aço inox 3/8 círculo cortante 
2,0 cm. Agulha siliconizada, que permite 
uma penetração suave na pele do paciente. 
Atóxico, não-pirogênico, de uso único. 
Esterilizado em Raio Gama. As agulhas são 
inspecionadas individualmente quanto à 
ponta, lubrificação e fixação para garantir 
punção fácil e segura. Embalados 
individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, 
sendo que a embalagem primária trata-se 
de envelope metalizado internamente, 
garantindo a integridade do fio. Possui 
resistência à tração e resistência ao nó. 
Embalagem com 24 unidades.  

R$ 33,00 R$ 1.980,00 

103 300 GAL Detergente Enzimático Embalagem com 5 
litros- Indicado para limpeza de 
instrumentos médicos hospitalares, 
odontológicos e laboratórios. Possui eficácia 
na remoção e limpeza de matéria orgânica 
em endoscópios e fibroscópios. 

R$ 94,00 R$ 28.200,00 
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Comprovadamente com ação 
bacteriostática. 4 enzimas. Altamente eficaz 
contra a matéria orgânica. Possui alto poder 
desengordurante, removendo proteínas, 
amidos, lipídeos e componentes do biofilme 
e biocarga. Limpeza manual ou 
automatizada: Diluir o detergente na 
proporção de 1 ml do produto para cada 1 
litro de água, deixando agir por até 5 
minutos. Validade: 2 anos. Embalagem com 
5 litros. 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 

 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 276/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

10 26 ROL Algodão Hidrófilo - Utilizado para 
higienização e assepsia da pele. Além de 
uso odontológico. Não estéril. Embalagem 
com 500 g. 

R$ 12,12 R$ 315,12 

12 75 CX Anestésico tópico pomada benzocaína 20% 
- Substância anestésica local, usada como 
calmante para dores, sua rápida aborção 
ocorre através das mucosas. Sabor Tutti-
Frutti. Embalagem com 12 gramas. 

R$ 7,80 R$ 585,00 

16 52 FRS Bicarbonato de Sódio para Ultrassom - No 
mais alto grau de pureza disponível, permite 
ótima profilaxia oral com remoção de placa 
bacteriana. Por possuir granulação Extra 
Fina proporciona jateamento amplo, livre e 
contínuo. Não causa danos ao esmalte e 
gengiva. Granulometria extrafina, não 
entope o equipamento. Grau de pureza de 
99%.  Embalagem com 250 g. 

R$ 9,15 R$ 475,80 

23 18 KIT Cimento Endodôntico pó 12 g + líquido 
10ml-Cimento Obturador à base de óxido de 
zinco e eugenol. Apresenta boa tolerância 
pelos tecidos apicais, radiopacidade e 
impermeabilidade. Possui uma fina 
granulação, propiciando uma mistura 
homogênea e um perfeito escoamento. 
Apresenta boa tolerância pelos tecidos 
apicais, radiopacidade e impermeabilidade. 
Cimento endodôntico à base de Óxido de 

R$ 23,37 R$ 420,66 
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Zinco e Eugenol. Kit com 1 pó 12 g + 
1líquido 10ml. 

25 18 FRS Cimento Cirúrgico em Pó embalagem com 
50 g-Indicado para uso em cirurgias 
periodontais, ósseas ou muco gengivais ou 
em vestibuloplastia. O cimento cirúrgico é 
um material a base de óxido de zinco e 
eugenol, cujas propriedades físicas o 
tornam ideal para uso como protetor sobre a 
área operada após cirurgia. Produto não 
cancerígeno e de fácil manipulação. Melhor 
aderência e maior plasticidade. Pó a base 
de óxido de zinco. Cimento cirúrgico 
convencional. Sem asbesto (amianto). Não 
cancerígeno. Melhor aderência. Maior 
plasticidade. Ótima tolerabilidade. Fácil 
manipulação. Embalagem com 50 g. 

R$ 25,60 R$ 460,80 

30 150 UNI Colgadura Individual-Indicado para prender 
e (ou) pendurar filmes radiográficos. 
Individual. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 4,48 R$ 672,00 

37 06 FRS Eucaliptol 10 ml- Indicado como solvente 
dos cones de guta-percha, auxiliando na 
remoção de obturação de canais 
radiculares. Eucaliptol é obtido do óleo 
essencial de várias espécies de eucaliptos, 
ricas em 1,8-Cineol. É um líquido límpido, 
incolor ou amarelo pálido, de odor 
aromático, canforáceo, característico de e 
sabor picante. Fácil manuseio. Praticamente 
insolúvel na água, miscível com o álcool, 
clorofórmio, sulfeto de carbono,ácido acético 
glacial, óleos vegetais e essências. Frasco 
com 10 ml. 

R$ 6,57 R$ 39,42 

38 75 UNI Eugenol com 20ml- Utilizado em conjunto 
com cimentos endodônticos e outros 
cimentos à base de óxido de zinco, para o 
preparo de pasta de óxido de zinco e 
Eugenol.  Possui propriedades 
antissépticas, analgésicas e mecânicas 
quando combinado ao óxido de zinco. 
Embalagem com 20ml. 

R$ 9,50 R$ 712,50 

39 37 CX Filme Radiográfico Adulto com 150 unidades 
– caixas com 150 unidades Indicado para 
tomadas radiográficas intraorais (3x4cm), 
velocidade-E. Tempo de exposição entre 
0,08 s e 0,16 s e com cantos arredondados 
(Softopac), dependendo do dente (70K V-10 
mA a 20 cm).Processamento manual ou 

R$ 165,24 R$ 6.113,88 
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automático, plástico extramacio, resistente à 
saliva e desinfectável. Arquivamento 
garantido por até 30 anos. 

40 22 CX Filme Radiográfico Infantil com 100 
unidades –  caixas com 100 unidades. 
Indicado para tomadas radiográficas 
intraorais (3x4cm), velocidade-E. Tempo de 
exposição entre 0,08 s e 0,16 s e com 
cantos arredondados (Softopac), 
dependendo do dente (70K V-10 mA a 20 
cm).Processamento manual ou automático, 
plástico extramacio, resistente à saliva e 
desinfectável. Arquivamento garantido por 
até 30 anos. 

R$ 220,32 R$ 4.847,04 

45 75 ROL Fita Banda Matriz metálica 05x0,05x500mm 
rolo de 50 cm- Indicada para reconstrução 
de dentes posteriores, possui uma 
superfície uniforme. Suas bordas não 
machucam o paciente, é de fácil aplicação e 
remoção sem danificar a restauração. 
Promove o contorno proximal, sendo rígida 
o suficiente para não se descolar durante a 
condensação do amálgama. Confeccionada 
de aço inoxidável. Superfície uniforme, 
bordas não machuca o paciente. Flexível: 
Promove o contorno proximal; fácil remoção 
sem danificar a restauração. Embalagem 
com 1 rolo com 50 cm. 

R$ 1,15 R$ 86,25 

56 37 UNI Hidróxido de Cálcio P.A - Indicado como 
medicação curativa intracanal e solução 
para irrigação de canais radiculares. É 
considerado excelente para estimular a 
formação de dentina reparadora, 
aumentando sua espessura e 
proporcionando maior proteção ao tecido 
pulpar. Tem a propriedade de estimular a 
formação de dentina esclerosada e 
reparadora. Protege a polpa contra os 
estímulos termoelétricos. Protege a polpa da 
ação de agentes tóxicos de alguns materiais 
restauradores. Os micro-organismos não 
podem desenvolver-se em contato direto 
com o Hidróxido de Cálcio. O produto pode 
atuar por vários dias. Curativos com 
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO feitos a longo 
prazo tem mostrado a reversão de várias 
alterações periapicais. Provoca a inibição da 
proliferação bacteriana. Pode privar os 
micro-organismos residuais do seu 

R$ 3,96 R$ 146,52 
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suprimento nutritivo prevenindo a 
penetração do exsudato no interior do 
sistema de canais radiculares. O pH 12,4, 
altamente alcalino, pode favorecer a morte 
bacteriana. Alto grau de pureza garantida 
pelos melhores fornecedores da matéria 
prima do mercado e a nossa constante 
avaliação laboratorial do produto. 
Embalagem com 10 g. 

58 67 KIT Ionômero de Vidro Restaurador 10 g de pó 
+ 8 g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco 
de espatulação- Indicado para: 
Restaurações de dentes decíduos, 
restaurações tipo classe III e V. 
Reparos de erosões em regiões cervicais 
não cariosas, para tratamento restaurador a 
traumático (ART), cimentações provisórias 
de coroas, restaurações provisórias. É um 
cimento de presa rápida, possui uma boa 
adesão ao esmalte e à dentina sendo 
desnecessário a criação de retenções. 
Biocompatível. Maior capacidade de 
liberação de flúor com finalidade 
anticariogênica. 
Maior capacidade de recarga de flúor. 
Embalagem com 10 g de pó + 8 g de líquido 
+ 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação. 

R$ 17,66 R$ 1.183,22 

59 22 EMB Lençol de Borracha tamanho 15x15cm- 
Indicado para isolamento absoluto do 
campo operatório, reduzindo a possibilidade 
de contaminação. O lençol de borracha é 
produzido de látex natural e utilizado para 
isolamento absoluto do campo operatório, 
reduzindo a possibilidade de contaminação. 
Isento de pó. Embalagem com 26 unidades. 

R$ 22,72 R$ 499,84 

60 45 CX Lima endodôntica 15 a 40 21 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 15,15 R$ 681,75 

61 45 UNI Lima endodôntica 15 a 40 25 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 

R$ 15,15 R$ 681,75 
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químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

62 37 CX Lima endodôntica 45 a 80 21 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 15,15 R$ 560,55 

63 37 CX Lima endodôntica 45 a 80 25 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 15,15 R$ 560,55 

64 37 UNI Lima endodôntica 15 a 40 31 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 15,15 R$ 560,55 

65 37 CX Lima endodôntica 45 a 80 31 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 15,15 R$ 560,55 

66 37 CX Lima endodôntica nº 10 21 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 

R$ 15,15 R$ 560,55 
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flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

67 37 CX Lima endodôntica nº10 25 mm - Instrumento 
de aço inoxidável de alta qualidade, 
proporcionando maior durabilidade, 
empregado para preparo químico cirúrgico 
dos canais radiculares. Possui secção 
transversal em forma de quadrado, 
ocasionando bastante flexibilidade e muita 
resistência. Embalagem com 6 unidades. 

R$ 15,15 R$ 560,55 

68 75 FRS Lubrificante Para Peças de Mão com 200ml 
com bico-- O lubrificante é um óleo mineral 
não tóxico, de baixa viscosidade e com 
elevado grau de pureza. Sua fórmula 
previne oxidações e lubrifica as partes 
móveis de instrumentos odontológicos. Uma 
vez aplicado o produto, este suporta altas 
temperaturas (temperatura de esterilização) 
sem perder suas propriedades anti-oxidante 
e lubrificante.  Óleo mineral de baixa 
viscosidade, não tóxico, com alto grau de 
pureza. Propriedade Antioxidante / 
Lubrificante / Ação detergente / bactericida 
(Durabilidade Maior). Lubrifica, limpa e 
protege peças de mão odontológicas. A 
manutenção diária apropriada estende a 
vida útil do instrumento e assegura boa 
performance, possui ação detergente e 
bactericida. Alcance do jato até o final da 
caneta, bicos de alta e baixa rotação. 
Compatível para todos equipamentos, 
aplicação direta e precisa. Suporta altas 
temperaturas. Embalagem com 200ml. 

R$ 16,52 R$ 1.239,00 

75 60 UNI Ponta de Papel Absorvente 45 a 40 – Usado 
em endodontia para a obturação de canais 
radiculares.  
Com alto poder de absorção. São feitos pelo 
processo manual, por ser este processo 
tradicionalmente, o que permite maior 
precisão na calibragem dos cones. 
Embalagem com 120 unidades. 

R$ 19,17 R$ 1.150,20 

76 60 UNI Resina Microhibrida A1 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 

R$ 30,98 R$ 1.858,80 
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preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

77 60 UNI Resina Microhibrida A2 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

R$ 30,98 R$ 1.858,80 

78 60 UNI Resina Microhibrida A3 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 

R$ 30,98 R$ 1.858,80 
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superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

79 60 UNI Resina Microhibrida A3.5 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

R$ 30,37 R$ 1.822,20 

80 45 UNI Resina Microhibrida B2 seringa com 4 g- R$ 30,98 R$ 1.394,10 
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Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

81 45 UNI Resina Microhibrida B3 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 

R$ 30,98 R$ 1.394,10 
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Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

93 22 KIT Selante com 2 Seringas, 2,5 g cada + 1 
Ácido ataque gel de 3 g- Produto para ser 
aplicado nas superfícies oclusais dos 
dentes. O produto polimerizado forma uma 
película contínua e resistente, utilizada para 
vedar fissuras, fóssulas e sulcos, 
protegendo-os das cáries. O produto possui 
ainda uma ação complementar de profilaxia, 
devido à presença de fluoretos em sua 
formulação. 
Fluoreto de Sódio 2,42% = 1,09% íons flúor. 
Fluoreto de Cálcio 0,4% = 0,19% íons flúor. 
A utilização de selantes tem sido 
amplamente recomendada devido ao seu 
sucesso em reduzir significativamente as 
cáries oclusais. Contém duas fontes de flúor 
conferindo ao produto uma ação rápida 
inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e 
uma ação mais moderada porém profunda 
(Fluoreto de Cálcio); Fotopolimerizável. Alto 
índice de adesão. Ótima fluidez, bom 
escoamento nas fóssulas e fissuras. 
Liberação de Flúor – atividade 
anticariogênica. Menores índices de recidiva 
de cárie em dentes selados. Embalagem 
com 2 Seringas, 2,5 g cada + 1 Ácido 
ataque gel de 3 g. 

R$ 27,99 R$ 615,78 

97 150 EMB Tira de Lixa de Aço com 12 unidades de 4 
mm – Para acabamento de restaurações 
interproximais. 
Tiras em aço inox. Supermaleável com 
aplicação de camada regular de abrasivos a 
base de óxido de alumínio, o que facilita o 
ponto de contato. Sem Centro Neutro. 
Embalagem com 12 unidades. 

R$ 4,25 R$ 637,50 

101 37 CTL Extirpa Nervos com 10 unidades – Indicado 
para a remoção de conteúdo pulpar. 
Instrumentos farpados. Pré-esterilizados. 
Extirpa Nervos Branco: Nº25. Extirpa 
Nervos Amarelo: Nº30. Extirpa Nervos 
Vermelho: Nº35. Extirpa Nervos Azul: Nº40. 
Extirpa Nervos Verde: Nº45. Extirpa Nervos 
Preto: Nº50. Cartelas com 10 unidades. 

R$ 32,63 R$ 1.207,31 

138 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1014: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 

R$ 1,65 R$ 618,75 
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planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

139 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1014HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 1,65 R$ 618,75 

140 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1015: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 1,65 R$ 618,75 

142 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº1016: 
Indicada para Preparo Cavitário. Aço 
inoxidável de alta qualidade e dureza. 
Esterilizar Antes do Uso. Concentricidade do 
processo fabril. Diamantes selecionados, 
processo de fabricação que aumenta a 
quantidade de diamante na superfície do 
corte (60% contra 30% da maioria dos 
concorrentes), todas estas características 
otimizam tempo clínico, minimiza o tempo 
de cadeira do paciente e gera menor 
desconforto além de permitir uma maior 
durabilidade das pontas diamantadas. Alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade 

R$ 1,65 R$ 618,75 

143 375 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1042: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Embalagem 
com 1 unidade. Alta rotação. 

R$ 1,65 R$ 618,75 

144 375 UNI Ponta Diamantada nº 1090: Utilizada em 
operações rotineiras em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Promovem 
o avivamento de ângulos diedros, 
produzindo superfícies em ângulo reto. São 
destinadas à confecção e acabamento de 

R$ 1,65 R$ 618,75 
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términos em forma de ombro ou degrau 
marginal em preparos cavitários protéticos. 
Alta precisão do corte. Perfeita tolerância da 
haste. Alta durabilidade e Excelente 
performance. Embalagem com 1 unidade 
(alta rotação). 

145 375 UNI Ponta Diamantada nº1092: Utilizada em 
operações rotineiras em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Promovem 
o avivamento de ângulos diedros, 
produzindo superfícies em ângulo reto. São 
destinadas à confecção e acabamento de 
términos em forma de ombro ou degrau 
marginal em preparos cavitários protéticos. 
Alta precisão do corte. Perfeita tolerância da 
haste. Alta durabilidade e Excelente 
performance. Embalagem com 1 unidade 
(alta rotação). 

R$ 1,65 R$ 618,75 

150 375 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1033: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 1,60 R$ 600,00 

151 375 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1034: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 1,62 R$ 607,50 

152 375 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1035: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Embalagem 
esterilizada por raios gama; Alta rotação. 

R$ 1,62 R$ 607,50 
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Embalagem com 1 unidade 

153 375 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1036: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade. 

R$ 1,62 R$ 607,50 

154 375 UNI Ponta Diamantada 3195: Indicada para 
preparos cavitários intra e extracoronários e 
confeccionar o bisel da caixa proximal em 
cavidades para restaurações indiretas 
metálicas, de porcelana ou resina composta 
de laboratório. O formato em ponta de 
chama permite romper o ponto de contato 
proximal. Permite manobras sobre faces 
livres ou proximais, em prótese ou 
dentistica, na confecção de biseis, 
chanfraduras, sejam degraus, seja preparo 
oclusal. Haste em aço inoxidável. Alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade 

R$ 1,62 R$ 607,50 

155 375 UNI Broca Diamantada n°3168: Indicada para 
preparos cavitários intra e extracoronários e 
confeccionar o bisel da caixa proximal em 
cavidades para restaurações indiretas 
metálicas, de porcelana ou resina composta 
de laboratório. O formato em ponta de 
chama permite romper o ponto de contato 
proximal. Permite manobras sobre faces 
livres ou proximais, em prótese ou 
dentistica, na confecção de biseis, 
chanfraduras, sejam degraus, seja preparo 
oclusal. Haste em aço inoxidável. Alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 1,62 R$ 607,50 

156 375 UNI Ponta de Polímero Dura Shofu Lápis: 
Indicada acabamento fino de esmalte, 
compósitos, compômeros e porcelanas, 
nenhum abrasivo excede o desempenho 
das Pedras DURA-WHITE. Fabricadas em 
óxido de alumínio microgranulado, são 
perfeitamente balanceadas para cortar sem 
vibração. Podem ser esterilizadas em 
autoclave, estufa e a frio. Embalagem com 1 
unidade 

R$ 8,95 R$ 3.356,25 

160 75 UNI Ponta Ultrassônica GD1 embalagens com 1 R$ 68,14 R$ 5.110,50 
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unidade: Remoção de acúmulos 
clinicamente visíveis coronais ou a margens 
gengival em todos os quadrantes pouco 
aderidos ou em pequena quantidade. 
Compatível: Altsonic ceramic I e II, Altsonic 
Jet ceramic, Kavo,Ortus, Odontomedics. 
Embalagens com 1 unidade. 

161 75 UNI Ponta Ultrassônica GD3 embalagens com 1 
unidade: Remoção de acúmulos 
clinicamente visíveis, coronais ou a margens 
gengival em todos os quadrantes. Alcança 
também áreas interproximais e sulcos. 
Compatível: Altsonic ceramic I e II, Altsonic 
Jet ceramic, Kavo,Ortus, Odontomedics. 
Embalagens com 1 unidade. 

R$ 131,00 R$ 9.825,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

321 25 UNI Ponta Ultrassônica GD1 embalagens com 1 
unidade: Remoção de acúmulos 
clinicamente visíveis coronais ou a margens 
gengival em todos os quadrantes pouco 
aderidos ou em pequena quantidade. 
Compatível: Altsonic ceramic I e II, Altsonic 
Jet ceramic, Kavo,Ortus, Odontomedics. 
Embalagens com 1 unidade. 

R$ 68,14 R$ 1.703,50 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 

 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 281/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

165 75 GAL Água destilada 5 litros-Indicado para uso em 
autoclaves, confecção de próteses e 
artesanatos, enxágue de vidraria e 
instrumentos e outros que necessitem de 
água pura isenta de químicos, minerais e 
sais minerais. Não estéril e quimicamente 
pura, isenta de sais solúveis. Água obtida 
através do processo de condensação do 
vapor de água obtido pela ebulição ou pela 
evaporação. Embalagem com 5 litros. 

R$ 12,49 R$ 936,75 

166 25 FRS Água Oxigenada 10 volumes 1 litro- R$ 4,99 R$ 124,75 
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Antisséptico para uso em feridas e como 
removedor de tecidos mortos. Princípio 
ativo: peróxido de hidrogênio 3%.  

178 50 UNI Bobina para esterilização em autoclave 10 
cm x 100m-Com indicadores químicos para 
uso em esterilização a vapor ou gás óxido 
de etileno. Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; baixa 
permeabilidade a líquidos; porosidade 
controlada em toda extensão; livre de 
cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

R$ 55,50 R$ 2.775,00 

179 50 UNI Bobina para esterilização em autoclave 15 
cm x 100m-Com indicadores químicos para 
uso em esterilização a vapor ou gás óxido 
de etileno. Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; baixa 
permeabilidade a líquidos; porosidade 
controlada em toda extensão; livre de 
cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

R$ 83,80 R$ 4.190,00 

188 20 UNI Coletor Rígido para material Perfurocortante 
Amarelo 07 Litros-Coletor Rígido para 
Material Perfurocortante Amarelo 07 Litros. 
Desenvolvido para descartar materiais que 
cortam ou perfuram, provenientes das ações 
de atenção a Saúde gerados em hospitais, 
laboratórios, consultórios médicos, 
odontológicos e veterinários, com carga 
potencialmente infectante. Fabricado em 
Polietileno Rígido; Disponível na cor 
Amarelo; Translúcido permite a visualização 
do nível de descarte; Possui sistema de 
fechamento que garante a vedação da 
tampa, evitando o escape do resíduo; 
Disponível apenas no tamanho de 7 Litros; 
Possui desconectador de agulha no bocal 
da tampa; Descartável e de uso único. 

R$ 38,74 R$ 774,80 
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189 75 CX Compressas de gazes 13 fio com 500 
unidades. 7,5x7,5cm não estéril-Indicadas 
para absorção de sangue e exsudatos, 
limpeza e cobertura de curativos em geral e 
antissepsia da pele e ou mucosas para 
procedimentos invasivos, fio 100% algodão, 
alvejadas e isentas de impurezas, 
substâncias gordurosas, amido, corantes 
corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5 
x7,5cm. Não soltam fiapos, que possuem 
acabamento lateral em toda a sua extensão. 
9 fios. Embalagem com 500 unidades. 

R$ 23,89 R$ 1.791,75 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 

 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 275/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

09 2.212 FRS Álcool 70% etílico líquido 1 litro–Indicado 
para desinfecção de nível médio ou 
intermediário em superfícies fixas e 
ambientes. Hidratado na concentração de 
70ºINPM (70%em peso). Deve ser utilizado 
puro, procedendo 3 aplicações com 
intervalos de 10 minutos entre cada uma 
delas. Embalagem com 1litro. 

R$ 7,83 R$ 17.319,96  

108 300 GAL Detergente Embalagem com 5 litros- 
Indicado para a limpeza de consultórios 
odontológicos. Podendo ser aplicado em 
mobília, artigos, pisos, paredes e 
instrumentação em geral. Sua aplicação 
segura pode ser em acrílicos, vidrados, 
pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, 
polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e 
Vinil. É um detergente neutro, composto de 
tensoativos aniônicos.  Embalagem com 5 
litros. 

R$ 29,77 R$ 8.931,00 

109 187 GAL Sabonete Anti-septico 5 Lt – Sabonete 
especialmente desenvolvido para atender às 
necessidades de profissionais da área 
médica e odontológica, servindo também 
para consumo próprio, utilizando em 
banheiros para higienização, assepsia e 
hidratação das mãos. Fabricado com 
matérias primas da mais alta qualidade, tem 

R$ 41,56 R$ 7.771,72 
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como agentes de limpeza uma nova 
geração de tensoativos naturais. Além disso, 
contém nas suas formulações agentes 
emolientes que protegem a pele evitando o 
ressecamento, mesmo em caso de lavagens 
sucessivas.  Embalagem com 5 litros. 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

170 738 FRS Álcool 70% etílico líquido 1 litro–Indicado 
para desinfecção de nível médio ou 
intermediário em superfícies fixas e 
ambientes. Hidratado na concentração de 
70ºINPM (70%em peso). Deve ser utilizado 
puro, procedendo 3 aplicações com 
intervalos de 10 minutos entre cada uma 
delas. Embalagem com 1litro. 

R$ 7,83 R$ 5.778,54 

269 100 GAL Detergente Embalagem com 5 litros- 
Indicado para a limpeza de consultórios 
odontológicos. Podendo ser aplicado em 
mobília, artigos, pisos, paredes e 
instrumentação em geral. Sua aplicação 
segura pode ser em acrílicos, vidrados, 
pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, 
polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e 
Vinil. É um detergente neutro, composto de 
tensoativos aniônicos.  Embalagem com 5 
litros. 

R$ 29,77 R$ 2.977,00 

270 63 GAL Sabonete Anti-septico 5 Lt – Sabonete 
especialmente desenvolvido para atender às 
necessidades de profissionais da área 
médica e odontológica, servindo também 
para consumo próprio, utilizando em 
banheiros para higienização, assepsia e 
hidratação das mãos. Fabricado com 
matérias primas da mais alta qualidade, tem 
como agentes de limpeza uma nova 
geração de tensoativos naturais. Além disso, 
contém nas suas formulações agentes 
emolientes que protegem a pele evitando o 
ressecamento, mesmo em caso de lavagens 
sucessivas.  Embalagem com 5 litros. 

R$ 41,56 R$ 2.618,28 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 

 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 274/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
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MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

04 225 GAL Água destilada 5 litros-Indicado para uso em 
autoclaves, confecção de próteses e 
artesanatos, enxágue de vidraria e 
instrumentos e outros que necessitem de 
água pura isenta de químicos, minerais e 
sais minerais. Não estéril e quimicamente 
pura, isenta de sais solúveis. Água obtida 
através do processo de condensação do 
vapor de água obtido pela ebulição ou pela 
evaporação. Embalagem com 5 litros. 

R$ 9,60 R$ 2.160,00 

05 75 FRS Água Oxigenada 10 volumes 1 litro-
Antisséptico para uso em feridas e como 
removedor de tecidos mortos. Princípio 
ativo: peróxido de hidrogênio 3%.  

R$ 4,60 R$ 345,00 

17 150 UNI Bobina para esterilização em autoclave 10 
cm x 100m-Com indicadores químicos para 
uso em esterilização a vapor ou gás óxido 
de etileno. Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; baixa 
permeabilidade a líquidos; porosidade 
controlada em toda extensão; livre de 
cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

R$ 52,11 R$ 7.816,50 

18 150 UNI Bobina para esterilização em autoclave 15 
cm x 100m-Com indicadores químicos para 
uso em esterilização a vapor ou gás óxido 
de etileno. Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; baixa 
permeabilidade a líquidos; porosidade 
controlada em toda extensão; livre de 
cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

R$ 78,92 R$ 11.838,00 

19 150 UNI Bobina para esterilização em autoclave 20 
cm x 100m-Com indicadores químicos para 

R$ 104,91 R$ 15.736,50 
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uso em esterilização a vapor ou gás óxido 
de etileno. Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; baixa 
permeabilidade a líquidos; porosidade 
controlada em toda extensão; livre de 
cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

20 150 UNI Bobina para esterilização em autoclave 25 
cm x 100m-Com indicadores químicos para 
uso em esterilização a vapor ou gás óxido 
de etileno. Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; baixa 
permeabilidade a líquidos; porosidade 
controlada em toda extensão; livre de 
cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

R$ 134,94 R$ 20.241,00 

27 60 UNI Coletor Rígido para material Perfurocortante 
Amarelo 07 Litros-Coletor Rígido para 
Material Perfurocortante Amarelo 07 Litros. 
Desenvolvido para descartar materiais que 
cortam ou perfuram, provenientes das ações 
de atenção a Saúde gerados em hospitais, 
laboratórios, consultórios médicos, 
odontológicos e veterinários, com carga 
potencialmente infectante. Fabricado em 
Polietileno Rígido; Disponível na cor 
Amarelo; Translúcido permite a visualização 
do nível de descarte; Possui sistema de 
fechamento que garante a vedação da 
tampa, evitando o escape do resíduo; 
Disponível apenas no tamanho de 7 Litros; 
Possui desconectador de agulha no bocal 
da tampa; Descartável e de uso único. 

R$ 38,72 R$ 2.323,20 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 

 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 282/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME 
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COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

167 40 CX Agulha Gengival 30 G curta descartável com 
100 unidades – Agulha gengival para 
anestesia odontológica 30G-curta, 
descartável, estéril, confeccionada em aço 
inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e 
sem rebarbas, com sistema de encaixe 
universal, embalada individualmente. 
Acondicionadas em caixas com 100 
unidades. 

R$ 36,00 R$ 1.440,00 

168 25 CX Agulha Gengival 27G longa descartável - 
Agulha gengival para anestesia 
odontológica 27G-Longa, descartável, 
estéril, confeccionada em aço inoxidável, 
com bisel trifacetado, afiado e sem 
rebarbas, com sistema de encaixe universal, 
embalada individualmente. Acondicionadas 
em caixas com 100 unidades. 

R$ 36,00 R$ 900,00 

169 33 CX Agulha Gengival 30G extracurta 15 mm - 
caixas com 100 unidades. Indicado para 
aplicação de anestésicos injetáveis. 
Fabricadas em liga de aço inoxidável, com 
niquelação galvânica; Produto estéril. 30G 
extracurta 15 mm. 

R$ 34,00 R$ 1.122,00 

171 09 ROL Algodão Hidrófilo - Utilizado para 
higienização e assepsia da pele. Além de 
uso odontológico. Não estéril. Embalagem 
com 500 g. 

R$ 14,00 R$ 126,00 

173 25 CX Anestésico tópico pomada benzocaína 20% 
- Substância anestésica local, usada como 
calmante para dores, sua rápida aborção 
ocorre através das mucosas. Sabor Tutti-
Frutti. Embalagem com 12 gramas. 

R$ 8,00 R$ 200,00 

181 50 UNI Bobina para esterilização em autoclave 25 
cm x 100m-Com indicadores químicos para 
uso em esterilização a vapor ou gás óxido 
de etileno. Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; baixa 
permeabilidade a líquidos; porosidade 
controlada em toda extensão; livre de 
cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 

R$ 125,00 R$ 6.250,00 
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Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

183 06 CX Cera 7 Rosa - Indicado para registro de 
mordida, pode ser refundida sem perder 
suas propriedades. 
Qualidade constante. Embalagem com 18 
unidades 

R$ 25,00 R$ 150,00 

187 06 FRS Cimento Cirúrgico Líquido embalagem com 
20ml- 
Indicado para uso em cirurgias periodontais, 
ósseas ou muco gengivais ou em 
vestibuloplastia. Líquido a base de eugenol, 
frasco com 20 ml. Temperatura ambiente. O 
cimento cirúrgico é um material a base de 
óxido de zinco e eugenol, cujas 
propriedades físicas o tornam ideal para uso 
como protetor sobre a área operada após 
cirurgia. Embalagem com 20ml. 

R$ 25,67 R$ 154,02 

196 150 UNI Escova de Robson – Indicado para profilaxia 
suave e sem dor. Fabricada em cerdas de 
Nylon ultraflexível com maciez capaz de 
penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da 
gengiva, sem causar trauma. Cerdas: 
macias/soft. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 1,10 R$ 165,00 

204 20 CX Fio de Sutura Nylon 4.0com agulha 3/8 CT 
2,0 cm. O fio de sutura agulhado tem como 
finalidade a sutura agulhada de tecidos 
orgânicos, auxiliando em procedimentos 
cirúrgicos. Fio de Nylon-Monofilamento 
preto. Agulha aço inox 3/8 círculo cortante 
2,0 cm. Agulha siliconizada, que permite 
uma penetração suave na pele do paciente. 
Atóxico, não-pirogênico, de uso único. 
Esterilizado em Raio Gama. As agulhas são 
inspecionadas individualmente quanto à 
ponta, lubrificação e fixação para garantir 
punção fácil e segura. Embalados 
individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, 
sendo que a embalagem primária trata-se 
de envelope metalizado internamente, 
garantindo a integridade do fio. Possui 
resistência à tração e resistência ao nó. 
Embalagem com 24 unidades.  

R$ 36,00 R$ 720,00 

214 18 FR Flúor GeL 200ml- Prevenção da cárie 
dentária e a desmineralização e 
descalcificação. Flúor tópico cristal. Gel 
tixotrópico, neutro, sem corantes, para uso 
tópico. O produto age em 1 minuto e não 

R$ 5,00 R$ 90,00 
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possui corantes. Gel tixotrópico, Sabor: 
morango. Embalagem de 200ml. 

220 08 EMB Lençol de Borracha tamanho 15x15cm- 
Indicado para isolamento absoluto do 
campo operatório, reduzindo a possibilidade 
de contaminação. O lençol de borracha é 
produzido de látex natural e utilizado para 
isolamento absoluto do campo operatório, 
reduzindo a possibilidade de contaminação. 
Isento de pó. Embalagem com 26 unidades. 

R$ 26,00 R$ 208,00 

230 25 UNI Restaurador Provisório com 35 g Amarelo 
(sem Flúor)- Obturação temporária, para 
tratamentos endodôntico e outros. Maleável, 
fácil manipulação e remoção. Vedação 
hermética. Não contém eugenol. Pote com 
35 g Amarelo (sem Flúor). 

R$ 29,42 R$ 735,50 

231 23 UNI Óxido de Zinco pó com 50 g- Usado como 
agente de restauração provisória, agente de 
forramento de cavidade, agente para 
cimentação provisória ou permanente, 
agente para obturação de canais radiculares 
ou como cimento cirúrgico. Seu PH é 
praticamente neutro tendendo para ligeira 
alcalinidade, sendo, portanto, menos 
irritante que outros cimentos. Estudos têm 
demonstrado que a infiltração marginal é 
mínima, com excelente adaptação após sua 
inclusão na cavidade. Efeito isolante, possui 
contração mínima,ótimo vendamento 
marginal. Efeito anódino, matéria prima de 
alta qualidade garantindo grande teor de 
pureza. Embalagem com 50 g. 

R$ 5,00 R$ 115,00 

233 13 UNI Pasta Profilática com 90 g- Indicada para 
utilização em procedimentos de limpeza, 
remoção de detritos, manchas, placas 
bacterianas e polimento, como parte do 
tratamento profissional de profilaxia de 
cáries e doenças periodontais. Consistência 
adequada, não escorre para cavidade bucal. 
Utilizada com escovas de Robinson ou com 
taças de borracha. Utilizada como pasta de 
polimento inicial. Usada em adultos e 
crianças. Nos Sabores tutti-frutti ou menta. 
Embalagem com 90 g. 

R$ 5,00 R$ 65,00 

253 13 KIT Restaurador Provisório com 38 g de Pó + 
15ml de Líquido – Indicado para 
restaurações provisórias de longa espera 
(até 2 anos), forramento de cavidades sob 

R$ 19,00 R$ 247,00 
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restauração de amálgama, material 
restaurador de dentes decíduos e também 
usado para odonto geriatria. Na odontologia 
geriátrica é um produto ideal devido à 
rapidez, à facilidade de manipulação e às 
propriedades sedativas. Composição 
reforçada à base de óxido de zinco e 
eugenol. Permite a confecção de 
restaurações temporárias de longa duração, 
podendo ser mantido na cavidade bucal por 
até dois anos. Material ideal para a 
confecção de base de restaurações de 
amálgama. Durabilidade dos curativos. Alta 
resistência à compressão. Embalagem com 
38 g de Pó + 15ml de Líquido. 

254 08 KIT Selante com 2 Seringas, 2,5 g cada + 1 
Ácido ataque gel de 3 g- Produto para ser 
aplicado nas superfícies oclusais dos 
dentes. O produto polimerizado forma uma 
película contínua e resistente, utilizada para 
vedar fissuras, fóssulas e sulcos, 
protegendo-os das cáries. O produto possui 
ainda uma ação complementar de profilaxia, 
devido à presença de fluoretos em sua 
formulação. 
Fluoreto de Sódio 2,42% = 1,09% íons flúor. 
Fluoreto de Cálcio 0,4% = 0,19% íons flúor. 
A utilização de selantes tem sido 
amplamente recomendada devido ao seu 
sucesso em reduzir significativamente as 
cáries oclusais. Contém duas fontes de flúor 
conferindo ao produto uma ação rápida 
inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e 
uma ação mais moderada porém profunda 
(Fluoreto de Cálcio); Fotopolimerizável. Alto 
índice de adesão. Ótima fluidez, bom 
escoamento nas fóssulas e fissuras. 
Liberação de Flúor – atividade 
anticariogênica. Menores índices de recidiva 
de cárie em dentes selados. Embalagem 
com 2 Seringas, 2,5 g cada + 1 Ácido 
ataque gel de 3 g. 

R$ 22,00 R$ 176,00 

257 75 UNI Taça de Borracha com 1 unidade –Indicada 
para profilaxia suave e sem dor. 
Granulometria soft e ultra-soft para profilaxia 
subgengival sem agredir à gengiva. 
Fabricada em látex flexível e macio, 
proporcionando uma penetração de até 4 
mm sem causar trauma. Branca Ultra-Soft: 

R$ 1,20 R$ 90,00 
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ECRC-W; Embalagem com 1 unidade 

264 100 GAL Detergente Enzimático Embalagem com 5 
litros- Indicado para limpeza de 
instrumentos médicos hospitalares, 
odontológicos e laboratórios. Possui eficácia 
na remoção e limpeza de matéria orgânica 
em endoscópios e fibroscópios. 
Comprovadamente com ação 
bacteriostática. 4 enzimas. Altamente eficaz 
contra a matéria orgânica. Possui alto poder 
desengordurante, removendo proteínas, 
amidos, lipídeos e componentes do biofilme 
e biocarga. Limpeza manual ou 
automatizada: Diluir o detergente na 
proporção de 1 ml do produto para cada 1 
litro de água, deixando agir por até 5 
minutos. Validade: 2 anos. Embalagem com 
5 litros. 

R$ 95,00 R$ 9.500,00 

265 200 PCT Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 
embalagem com 1.000 unidades 20X23cm- 
Indicado para secar as mãos. Tamanho: 
20x23cm. 100% celulose virgem.  Macio. 
Resistente.  Absorvente.  Embalagem com 
1.000 unidades. 

R$ 11,00 R$ 2.200,00 

266 125 UNI Seringa Hipodérmica Sem Agulha 10ml- 
Confeccionadas em polipropileno 
especialmente desenvolvimento para as 
seringas BD, proporcionando maior 
transparência; Melhor leitura na dosagem 
através de stopper mais fino; 
Êmbolo não se desprende do cilindro devido 
ao especial anel de retenção; Produto estéril 
embalado unitariamente; São utilizadas para 
irrigações em geral (cirurgias, 
procedimentos endodônticos, entre 
outros).10ml. Unidade. 

R$ 1,12 R$ 140,00 

267 01 CX Agulha Hipodérmica 25x0,7 mm embalagem 
com 100 unidades- São utilizadas para 
irrigações em geral (cirurgias, 
procedimentos endodônticos, entre 
outros).Tamanho: 25mmx0,7mm. Cânula 
siliconizada que desliza facilmente, 
diminuindo a dor do paciente; Bisel 
trifacetado que torna a aplicação mais fácil e 
reduz a dor do paciente; Protetor plástico 
que garante a total proteção da agulha para 
um melhor acoplamento à seringa. 
Embalagem com 100 unidades. 

R$ 28,56 R$ 28,56 
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268 50 UNI Almotolia Graduada frasco com 500ml- 
Recipiente indicado para armazenamento 
de líquidos. Frasco de 500ml. 

R$ 12,72 R$ 636,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 

 
PROCESSO: 245/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 142/2021 – ATA DE REGISTRO: 286/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de eletroeletrônicos para a 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e seus equipamentos, 
conforme edital. 
MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA EPP 

LOTE 02 

Item Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 02 unid. TELEVISÃO 43 POLEGADAS: versão a 
cores, smart tv, full hd;  tela com tecnologia 
led; de 43 polegadas; com resolução full hd, 
wireless lan embutido padrão 
802.11a/b/g/n/ac, acesso a internet; 01 
entrada ethernet lan; potência de saída do 
áudio mínima de 10w+10w; conexões de 
entrada de no mínimo 02 hdmi, 02 usb,01 
entrada vídeo composto; 01 saída de áudio 
digital, 01 saida de fones de ouvido; com 
recepção para com recepção para tv de 
sinal digital com conversor integrado, 
uhf,vhf,cabo; sistema de cores pal-m ntsc; 
controle remoto com controle remoto; 
voltagem bivolt automático; medindo 
aproximadamente 1090 x 650 x 70 mm (sem 
base); pesando no máximo de 13kg; com 
garantia mínima de 12 meses; manual em 
português e guia de instalação rápida; 
fornecido com cabo de energia, controle 
remoto e base para mesa. 

R$ 2.200,50 R$ 4.401,00 

02 07 unid. TELEVISÃO 49 POLEGADAS: versão a 
cores, smart tv, 4k hdr; sistema operacional 
android tv; tela com tecnologia led; de 49 
polegadas; com resolução de 3840 x 2160 
pixel, 4k uhd; taxa de atualização mínimo de 
60hz; de aproximadamente 123cm; wireless 
lan embutido padrão 802.11a/b/g/n/ac, 
acesso a internet; 01 entrada ethernet lan; 
potência de saída do áudio mínima de 
10w+10w; conexões de entrada de no 
mínimo 04 hdmi, 03 usb,01 entrada vídeo 
composto; 01 saída de áudio digital, 01 
saida de fones de ouvido; com recepção 
para com recepção para tv de sinal digital 
com conversor integrado, uhf,vhf,cabo; 

R$ 3.407,00 R$ 23.849,00 
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sistema de cores pal-m ntsc; controle 
remoto com controle remoto; voltagem bivolt 
automático; medindo aproximadamente 
1090 x 650 x 70 mm (sem base); pesando 
no máximo de 13kg; com garantia mínima 
de 12 meses; manual em português e guia 
de instalação rápida; fornecido com cabo de 
energia, controle remoto e base para mesa. 

Valor Global do Lote: R$ 28.250,00 (vinte e oito mil duzentos e cinquenta reais). 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 11/08/2021 

 
PROCESSO: 250/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 147/2021 – ATA DE REGISTRO: 287/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de serviços de sanitização 
para aplicação de produtos químicos saneantes (quartenário de amônia) em conformidade 
com as recomendações da ANVISA, em superfícies, eliminando micro-organismos como 
fungos, ácaros, bactérias e vírus, serviço de dedetização, desratização, desinfecção para 
as Unidades de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital. 
WORK’S SAÚDE AMBIENTAL LTDA EPP 

LOTE 01 

Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 

400 aplicações (29 unidades), 
aproximadamente 12 visitas 
anuais 

Serviços de 
dedetização/desratização. 

R$ 57,49 R$ 
22.996,00 

 
LOTE 02 

Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 

400 aplicações (29 unidades), 
aproximadamente 12 visitas 
anuais 

Serviços de 
sanitização/desinfecção. 

R$ 124,99 R$ 
49.996,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 11/08/2021 

 
PROCESSO: 246/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 143/2021 – ATA DE REGISTRO: 285/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de baterias para veículos 
da frota municipal, conforme edital. 
LEANDRO DA SILVA PEREIRA COMÉRCIO DE BATERIAS E PEÇAS PARA VEÍCULOS 
EIRELI ME 

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 

Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 

01 60 unid. Bateria 150 amperes. R$ 599,00 R$ 35.940,00 

02 60 unid. Bateria 100 amperes. R$ 418,00 R$ 25.080,00 

03 45 unid. Bateria 70 amperes. R$ 285,00 R$ 12.825,00 

04 45 unid. Bateria 60 amperes. R$ 250,00 R$ 11.250,00 

05 22 unid. Bateria 90 amperes caixa baixa. R$ 360,00 R$ 7.920,00 

06 37 unid. Bateria 45 amperes. R$ 188,78 R$ 6.984,86 

Valor Global do Lote: R$ 99.999,86 (noventa e nove mil novecentos e noventa e nove 
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reais e oitenta e seis centavos). 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 11/08/2021 

 
PROCESSO: 246/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 143/2021 – ATA DE REGISTRO: 284/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de baterias para veículos 
da frota municipal, conforme edital. 
RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI EPP 

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 

01 20 unid. Bateria 150 amperes. R$ 840,00 R$ 16.800,00 

02 20 unid. Bateria 100 amperes. R$ 527,00 R$ 10.540,00 

03 15 unid. Bateria 70 amperes. R$ 426,00 R$ 6.390,00 

04 15 unid. Bateria 60 amperes. R$ 342,00 R$ 5.130,00 

05 08 unid. Bateria 90amperes caixa baixa. R$ 543,00 R$ 4.344,00 

06 13 unid. Bateria 45 amperes. R$ 292,00 R$ 3.796,00 

Valor Global do Lote: R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 11/08/2021 

 
PROCESSO: 345/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 206/2021 – ATA DE REGISTRO: 365/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de papel sulfite para as 
Unidades de Saúde , conforme edital. 
SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME 

Item  Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 80 cxs. Descrição: Papel Sulfite branco. 
Formatos: A4 (210 x 297 mm).  
Gramatura: 75 g/m². 
Embalagem: Deverá proporcionar 
proteção contra a exposição direta a 
umidade. 
Certificação: Produto com certificação 
ambiental FSC ou Cerflor, com selo e 
código de licença impressos na 
embalagem . 
Apresentação/Referência: caixa /10 
resmas / 500 folhas . 

R$ 197,00 R$ 15.760,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 25/10/2021 

 
PROCESSO: 256/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 034/2021 – ATA DE REGISTRO: 264/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de locação, montagem e 
desmontagem de banheiros químicos para eventos de toda a municipalidade, conforme 
edital. 
SELT SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS LTDA 

LOTE 01 – BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD FEMININO 
Item Locação Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
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(Unit. X Qtd.) 

1 1 dia 50 Com cabine em polietileno de alta 
densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 230,00 R$ 11.500,00 

2 2 a 4 dias 50 Com cabine em polietileno de alta 
densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 340,00 R$ 17.000,00 

3 5 a 10 dias 50 Com cabine em polietileno de alta 
densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 880,00 R$ 44.000,00 

4 19 a 30 
dias 

10 Com cabine em polietileno de alta 
densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 1.670,00 R$ 16.700,00 

Valor Global do Lote: R$ 89.200,00 

 
LOTE 02 – BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD MASCULINO 

Item Locação Qtd. Descrição Valor Unitário Valoro Global 
(Unit. X Qtd.) 

1 1 dia 50 Com cabine em polietileno de alta 
densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 230,00 R$ 11.500,00 

2 2 a 4 dias 50 Com cabine em polietileno de alta R$ 340,00 R$ 17.000,00 
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densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

3 5 a 10 dias 50 Com cabine em polietileno de alta 
densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 880,00 R$ 44.000,00 

4 19 a 30 
dias 

10 Com cabine em polietileno de alta 
densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 1.670,00 R$ 16.700,00 

Valor Global do Lote: R$ 89.200,00 

 
LOTE 03 – BANHEIRO QUÍMICO STANDARD PARA PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS 
Item Locação Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 

(Unit. X Qtd.) 

1 1 dia 300 Com cabine em polietileno de alta 
densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 300,00 R$ 90.000,00 

2 2 a 4 dias 25 Com cabine em polietileno de alta 
densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 700,00 R$ 17.500,00 

3 5 a 10 dias 20 Com cabine em polietileno de alta 
densidade, incluindo vaso sanitário, 

R$ 1.170,00 R$ 23.400,00 
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porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

Valor Global do Lote: R$ 130.900,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 

 
PROCESSO: 293/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 038/2021 – ATA DE REGISTRO: 283/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de água mineral sem gás, 
sendo 2.500 unidades de garrafas de 500 ml para o setor de vigilância epidemiológica, 
para as campanhas de vacinas, conforme edital. 
O. PEREIRA JUNIOR ME 

 
Item Descrição Quantidade Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 Garrafas de 500ml de água mineral 
sem gás 

2.500 unidades R$ 1,95 R$ 4.875,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 16/08/2021 

 
PROCESSO: 255/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 033/2021 – ATA DE REGISTRO: 263/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de locação, montagem e 
desmontagem de tendas e fechamento para eventos de toda a municipalidade, conforme 
edital. 
LOTE 01 - TENDA PIRAMIDAL 5X5 MTS 
Ite m Locação Qtd. Descrição Valor Unitário 

Por Tenda 
Valor Global 

1 1 dia 20 Medindo 5,00m x 5,00 (25m²), 
confeccionada sem estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeitoestufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
20 = R$ 
190,00 

R$ 3.800,00 

2 2 a 4 dias 20 Medindo 5,00m x 5,00 (25m²), 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 

Valor Unit. X 
20 = R$ 
240,00 

R$ 4.800,00 
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seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

3 5 a 10 
dias 

20 Medindo 5,00m x 5,00 (25m²), 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
20 = R$ 
300,00 

R$ 6.000,00 

4 11 a   18 
dias 

10 Medindo 5,00m x 5,00 (25m²), 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
10 = R$ 
330,00 

R$ 3.300,00 

5 19 a   30 
dias 

20 Medindo 5,00m x 5,00 (25m²), 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 

Valor Unit. X 
20 = R$ 
474,00 

R$ 9.480,00 

111Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

https://www.avare.sp.gov.br/
https://www.avare.sp.gov.br/


SEMANÁRIO Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 23 de maio de 2022 Ano VI | Edição nº 1292 Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Global Lote 01: R$ 27.380,00 

 
LOTE 02 - TENDA PIRAMIDAL 10X10MTS 

Ite m Locação Qtd. Descrição Valor Unitário 
Por Tenda 

Valor Global 

1 1 dia 05 Medindo 10,00m x 10,00 (100m²), 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
05 = R$ 
849,00 

R$ 4.245,00 

2 2 a 4 dias 10 Medindo  10,00m x 10,00 
(100m²), confeccionadas  em 
estrutura metálica, com calhas 
reforçadas para canalização de 
água. Lona, seminova, na cor 
branca, para a redução de 
transferência térmica (efeito estufa). 
Confeccionada com tramas de fios 
de polietileno de alta resistência, não 
inflamável e não propaga chamas, 
resistente a ruptura até 200kg, 
emenda em solda eletrônica 
vulcanizada e amarração em cordas 
de polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
10 = R$ 
999,00 

R$ 9.990,00 
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3 5 a 10 
dias 

20 Medindo 10,00m x 10,00 (100m²), 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
20 = R$ 
1.289,00 

R$ 25.780,00 

4 11 a   18 
dias 

10 Medindo 10,00m x 10,00 (100m²), 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
10 = R$ 
1.298,60 

R$ 12.986,00 

5 19 a   30 
dias 

35 Medindo 10,00m x 10,00 (100m²), 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
35 = R$ 
1.500,00 

R$ 52.500,00 

Valor Global do Lote 02: R$ 105.501,00 
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LOTE 03 - TENDA PIRAMIDAL 10X10MTS – PÉ DIREITO ELEVADO DE 4 A 6 MTS 
Ite m Locação Qtd. Descrição Valor Unitário 

Por Tenda 
Valor Global 

1 1 dia 05 Medindo 10,00m x 10,00 (100m²), 
pé direito elevado de 4 a 6 metros, 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
05 = R$ 
1.300,00 

R$ 6.500,00 

2 2 a 4 dias 12 Medindo 10,00m x 10,00 
(100m²), pé direito elevado de 4 a 6 
metros, confeccionadas em 
estrutura metálica, com calhas 
reforçadas para canalização de 
água. Lona, seminova, na cor 
branca, para a redução de 
transferência térmica (efeito estufa). 
Confeccionada com tramas de fios 
de polietileno de alta resistência, 
não inflamável e não propaga 
chamas, resistente a ruptura até 
200kg, emenda em solda eletrônica 
vulcanizada e amarração em cordas 
de polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
12 = R$ 
1.400,00 

R$ 16.800,00 

3 5 a 10 
dias 

08 Medindo 10,00m x 10,00 (100m²), 
pé direito elevado de 4 a 6 metros, 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 

Valor Unit. X 
08 = R$ 
1.587,50 

R$ 12.700,00 
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solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Global do Lote 03: R$ 36.000,00 

 
LOTE 04 - FECHAMENTO DE TENDA 5X5MTS 

Ite m Locação Qtd. Descrição Valor
 Un
itário 
Fechamento 

Valor Global 

1 1 dia 50 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança.  

Valor Unit. X 
50 = R$ 
100,00 

R$ 5.000,00 

2 2 a 4 dias 60 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança. 

Valor Unit. X 
60 = R$ 95,00 

R$ 5.700,00 

3 5 a 10 
dias 

20 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança. 

Valor Unit. X 
20 = R$ 
100,00 

R$ 2.000,00 

4 11 a   18 
dias 

08 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança. 

Valor Unit. X 
08 = R$ 
100,00 

R$ 800,00 

5 19 a   30 
dias 

15 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança. 

Valor Unit. X 
15 = R$ 
100,00 

R$ 1.500,00 

Valor Global do Lote 04: R$ 15.000,00 

 
LOTE 05 - FECHAMENTO DE TENDA 10X10MTS 
Ite m Locação Qtd. Descrição ValorUnitário 

Fechamento 
Valor Global 

1 1 dia 10 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança. 

Valor Unit. X 
10 = R$ 115,00 

R$ 1.150,00 

2 2 a 4 dias 30 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança. 

Valor Unit. X 
30 = R$ 115,00 

R$ 3.450,00 

3 5 a 10 
dias 

20 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança. 

Valor Unit. X 
20 = R$ 115,00 

R$ 2.300,00 

4 11 a   18 
dias 

08 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança. 

Valor Unit. X 
08 = R$ 115,00 

R$ 920,00 
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5 19 a   30 
dias 

15 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança. 

Valor Unit. X 
15 = R$ 119,90 

R$ 1.798,50 

Valor Global do Lote 05: R$ 9.618,50 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 02/08/2021 

 

PROCESSO Nº 148/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 239/21 

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as 
Unidades da SEMADS. 
DETENTORA: EMPÓRIO CARLOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – EPP. 
 
Lote 03  

Item DESCRIÇÃO Qtd Un 
Valor 

Un 

Valor 
Total 

01 

ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 
DIET: Produto Obtido Do Cacau, Enriquecido 
Com Vitaminas E Minerais, Sem Adição De 
Açúcar Ou Aspartame (zero Açúcar/ Zero 
Lactose) - Utilizado Por Crianças Com 
Intolerâncias E Diabetes). Embalagem De 210 g, 
Feito De Material Específico, Em Perfeito Estado 
De Conservação, Vedado, Contendo Informação 
Nutricional E Prazo De Validade Legíveis, 
Devendo Conter Registros Obrigatórios Nos 
Ministérios Competentes. Validade Mínima De 6 
Meses Da Entrega.  

40 un 19,41 776,40 

02 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO: Específico 
Para Dietas Isentas De Açúcares (frutose, 
Sorbitol E Manitol). Ingredientes Permitidos: 
100% Stevia. Embalagem Individual Com No 
Mínimo 50ml, Contendo Externamente Os Dados 
De Identificação E Procedência, Informação 
Nutricional, Número De Lote, Número De 
Registro No Ministério Competente. Validade 
Mínima De 6 Meses Da Entrega. 

30 un 7,48 224,40 

04 

PAÇOCA DIET: Amendoim, Maltodextrina, Sal, 
Edulcorante Natural Sorbitol. Unidade Com No 
Mínimo 15 g  

50 pct 66,57 3.328,50 

05 

PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET 

Sabor Morango; Composto de Gelatina, Sal, 
Regulador de Acidez, Aroma Artificial de 
Morango; Edulcorantes e Corantes Artificiais; 
Embalagem Primaria Plástica Hermeticamente 

25 un 3,10 77,50 
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Fechada e Atoxica Contendo No Mínimo 10 
Gramas Cada; Embalagem Secundaria Caixa de 
Papel Cartão; e Suas Condições Deverão Estar 
de Acordo Com a Resolução Rdc 273/05, Rdc 
12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03, Rdc 14/14 e 
Alterações Posteriores.  

06 

PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET 

Sabor Limão; Composto de Gelatina, Sal, 
Regulador de Acidez, Aroma Artificial de Limão; 
Edulcorantes e Corantes Artificiais; Embalagem 
Primaria Plástica Hermeticamente Fechada e 
Atoxica Contendo No Mínimo 10 Gramas Cada; 
Embalagem Secundaria Caixa de Papel Cartão; 
e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com 
a Resolução Rdc 273/05, Rdc 12/01, Rdc 259/02, 
Rdc 360/03, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores.  

25 un 2,50 62,50 

07 

PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET 

Sabor Abacaxi; Composto de Gelatina, Sal, 
Regulador de Acidez, Aroma Artificial de Abacaxi; 
Edulcorantes e Corantes Artificiais; Embalagem 
Primaria Plástica Hermeticamente Fechada e 
Atoxica Contendo No Mínimo 10 Gramas Cada; 
Embalagem Secundaria Caixa de Papel Cartão; 
e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com 
a Resolução Rdc 273/05, Rdc 12/01, Rdc 259/02, 
Rdc 360/03, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores. 

25 un 2,90 72,50 

Assinatura: 12/07/2021 Vigência: 11/07/2022 

 
PROCESSO Nº 219/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 231/21 

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Material de Escritório para atender aos 
Equipamentos da SEMADS. 
DETENTORA: DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA 

 
Lote 01 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 

01 
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 – COR 
AZUL  

19 UN 5,52 104,88 

02 
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 2 – COR 
VERMELHA 

15 UN 7,04 105,60 
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03 
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 2 – COR 
PRETA 

15 UN 7,03 105,45 

04 ALMOFADA PARA CARIMBO SEM TINTA 08 UN 6,58 52,64 

05 TINTA PARA CARIMBO PRETA - FRS 42 ML 27 FRS 7,80 210,60 

06 
TINTA PARA CARIMBO VERMELHA - FRS 
42 ML 

19 FRS 7,80 148,20 

07 UMIDIFICADOR DE DEDOS 38 UN 2,70 102,60 

 
Lote 03 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 

01 
CADERNO BROCHURA COM 48 FLS - ¼ 
CAPA COSTURADO 

38 UN 2,54 96,52 

02 
CADERNO BROCHURA COM 96 FLS - ¼ 
CAPA COSTURADO 

45 UN 3,76 169,20 

03 
CADERNO BROCHURÃO C/ 60 FLS CAPA 
DURA COSTURADO 

45 UN 6,10 274,50 

04 CADERNO PEQUENO ¼ – 96 FLS 45 UN 2,30 103,50 

05 CADERNO PEQUENO ¼ – 200 FLS 60 UN 10,68 640,80 

06 
CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS - 
200 FLS PAUTADAS CAPA DURA 

45 UN 14,85 668,25 

07 
CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FLS 
PAUTADAS CAPA DURA - ESPIRAL 

38 UN 6,20 235,60 

08 
LIVRO ATA VERTICAL SEM MARGEM – 100 
FLS 

45 UN 8,10 364,50 

09 
LIVRO DE PONTO 02 ASSINATURAS 
GRANDE CAPA DURA 

34 UN 19,50 663,00 

10 LIVRO PROTOCOLO ¼  - C/ 100 FLS 12 UN 10,31 123,72 

 
Lote 04 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 

Custo 
estimado 

total 
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unitário 

01 
CADERNO BROCHURA COM 48 FLS - ¼ 
CAPA COSTURADO 

12 UN 2,54 30,48 

02 
CADERNO BROCHURA COM 96 FLS - ¼ 
CAPA COSTURADO 

15 UN 3,76 56,40 

03 
CADERNO BROCHURÃO C/ 60 FLS CAPA 
DURA COSTURADO 

15 UN 6,10 91,50 

04 CADERNO PEQUENO ¼ – 96 FLS 15 UN 2,30 34,50 

05 CADERNO PEQUENO ¼ – 200 FLS 20 UN 10,68 213,60 

06 
CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS - 
200 FLS PAUTADAS CAPA DURA 

15 UN 14,85 222,75 

07 
CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FLS 
PAUTADAS CAPA DURA - ESPIRAL 

12 UN 6,20 74,40 

08 
LIVRO ATA VERTICAL SEM MARGEM – 100 
FLS 

15 UN 8,10 121,50 

09 
LIVRO DE PONTO 02 ASSINATURAS 
GRANDE CAPA DURA 

11 UN 19,50 214,50 

10 LIVRO PROTOCOLO ¼  - C/ 100 FLS 03 UN 10,31 30,93 

 
Lote 05 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 

01 
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA C/ 
50 UN 

19 CX 25,00 475,00 

02 
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA 
C/ 50 UN 

19 CX 25,00 475,00 

03 
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA 
CAIXA C/ 50 UN 

12 CX 25,00 300,00 

04 CANETA RETROPROJETOR AZUL 2,0 MM 30 UN 3,00 90,00 

05 CANETA RETROPROJETOR PRETA 2,0 MM 30 UN 3,00 90,00 

06 
CANETA RETROPROJETOR VERMELHA 
2,0 MM 

30 UN 3,00 90,00 
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07 
PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA – COR 
AZUL 

19 UN 2,85 54,15 

08 
PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA – COR 
PRETA 

19 UN 2,51 47,69 

09 
PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA – COR 
VERMELHA 

15 UN 2,51 37,65 

10 PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO 38 UN 2,51 95,38 

11 
PINCEL MARCA TEXTO AMARELO – CX C/ 
12 UN 

23 CX 26,02 598,46 

12 PINCEL PARA QUADRO BRANCO - PRETO 38 UN 4,50 171,00 

13 
PINCEL VERMELHO PARA QUADRO 
BRANCO 

38 UN 3,85 146,30 

 
Lote 06 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 

01 
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA C/ 
50 UN 

06 CX 25,00 150,00 

02 
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA 
C/ 50 UN 

06 CX 25,00 150,00 

03 
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA 
CAIXA C/ 50 UN 

03 CX 25,00 75,00 

04 CANETA RETROPROJETOR AZUL 2,0 MM 10 UN 3,00 30,00 

05 CANETA RETROPROJETOR PRETA 2,0 MM 10 UN 3,00 30,00 

06 
CANETA RETROPROJETOR VERMELHA 
2,0 MM 

10 UN 3,00 30,00 

07 
PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA – COR 
AZUL 

06 UN 2,85 17,10 

08 
PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA – COR 
PRETA 

06 UN 2,51 15,06 

09 
PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA – COR 
VERMELHA 

05 UN 2,51 12,55 

10 PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO 12 UN 2,51 30,12 
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11 
PINCEL MARCA TEXTO AMARELO – CX C/ 
12 UN 

07 CX 26,02 182,14 

12 PINCEL PARA QUADRO BRANCO - PRETO 12 UN 4,50 54,00 

13 
PINCEL VERMELHO PARA QUADRO 
BRANCO 

12 UN 3,85 46,20 

 
Lote 10 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 

01 CLIPS GRANDE Nº 08 – CX C/ 500 GR 12 CX 17,32 207,84 

02 CLIPS Nº 04 – CX C/ 500 GR 12 CX 16,50 198,00 

03 
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 
EM INOX 

20 UN 6,45 129,00 

04 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 25 FLS 15 UN 15,35 230,25 

05 GRAMPEADOR PARA 100 FLS 05 UN 59,60 298,00 

06 GRAMPO 23/10 - CX C/ 5.000 UN 25 CX 22,10 552,50 

07 GRAMPO 26/6 – CX C/ 5.000 UN 25 CX 6,70 167,50 

08 
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO – 
200 FOLHAS – PCT C/ 50 UN 

35 PCT 12,48 436,80 

09 

GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO 
BRANCO, PARA 600 FOLHAS – PCT C/ 50 
UN 

20 PCT 25,47 509,40 

10 
PERFURADOR DE PAPEL – 02 FUROS – P/ 
25 FLS 

10 UN 36,30 363,00 

11 
PERFURADOR DE PAPEL – 02 FUROS – P/ 
70 FLS 

07 UN 107,87 755,09 

 
Lote 11 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 
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01 APONTADOR PARA LÁPIS COM DEPÓSITO 113 UN 1,00 113,00 

02 BLOCO DE  RECADOS 76X76 COM 100 FLS 15 UN 3,41 51,15 

03 
BORRACHA BRANCA ESCOLAR – CX 20 
UN 

23 CX 9,57 220,11 

04 
CANETINHAS HIDROGRÁFICAS – CX C/ 12 
CORES 

15 CX 6,00 90,00 

05 COLA BASTÃO – 10 GR – PCT C/ 12 45 PCT 19,89 895,05 

06 COLA BRANCA LAVÁVEL PEQUENA 90 GR 113 UN 2,00 226,00 

07 COLA RELEVO – CX C/ 6 CORES 15 CX 15,12 226,80 

08 CORRETIVO EM FITA – 12 M 75 UN 14,85 1.113,75 

09 
CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D’ÁGUA 18 
ML 

23 FR 1,50 34,50 

10 ESTILETE ESTREITO DE BOA QUALIDADE 23 UN 5,00 115,00 

11 
ESTILETE LARGO DE BOA QUALIDADE 
COM LÂMINA 

23 UN 7,25 166,75 

12 LÁPIS DE COR – CX C/ 12 UNIDADES 105 CX 6,00 630,00 

13 LÁPIS PRETO Nº 02 – CX C/ 72 UN 15 CX 24,00 360,00 

14 RÉGUA 15 CM - COLORIDA 68 UN 4,00 272,00 

15 RÉGUA EM POLIESTIRENO DE 30 CM 75 UN 2,40 180,00 

16 
TESOURA ESCOLAR 13 CM – SEM PONTA 
EM AÇO INOX 

90 UN 2,34 210,60 

17 
TESOURA GRANDE EM AÇO 8 PARA USO 
GERAL 

34 UN 5,75 195,50 

18 TINTA GUACHE 6 CORES 38 UN 4,20 159,60 

 
Lote 12 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 
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01 APONTADOR PARA LÁPIS COM DEPÓSITO 37 UN 1,00 37,00 

02 BLOCO DE  RECADOS 76X76 COM 100 FLS 05 UN 3,41 17,05 

03 
BORRACHA BRANCA ESCOLAR – CX 20 
UN 

07 CX 9,57 66,99 

04 
CANETINHAS HIDROGRÁFICAS – CX C/ 12 
CORES 

05 CX 6,00 30,00 

05 COLA BASTÃO – 10 GR – PCT C/ 12 15 PCT 19,89 298,35 

06 COLA BRANCA LAVÁVEL PEQUENA 90 GR 37 UN 2,00 74,00 

07 COLA RELEVO – CX C/ 6 CORES 05 CX 15,12 75,60 

08 CORRETIVO EM FITA – 12 M 25 UN 14,85 371,25 

09 
CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D’ÁGUA 18 
ML 

07 FR 1,50 10,50 

10 ESTILETE ESTREITO DE BOA QUALIDADE 07 UN 5,00 35,00 

11 
ESTILETE LARGO DE BOA QUALIDADE 
COM LÂMINA 

07 UN 7,25 50,75 

12 LÁPIS DE COR – CX C/ 12 UNIDADES 35 CX 6,00 210,00 

13 LÁPIS PRETO Nº 02 – CX C/ 72 UN 05 CX 24,00 120,00 

14 RÉGUA 15 CM - COLORIDA 22 UN 4,00 88,00 

15 RÉGUA EM POLIESTIRENO DE 30 CM 25 UN 2,40 60,00 

16 
TESOURA ESCOLAR 13 CM – SEM PONTA 
EM AÇO INOX 

30 UN 2,34 70,20 

17 
TESOURA GRANDE EM AÇO 8 PARA USO 
GERAL 

11 UN 5,75 63,25 

18 TINTA GUACHE 6 CORES 12 UN 4,20 50,40 

 
Lote 15 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 
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01 FITA ADESIVA DUPLA FACE 18X30 M 75 UN 7,00 525,00 

02 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50 M 113 UN 4,62 522,06 

03 
FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO DE 
12 MM X 50 M 

75 UN 1,53 114,75 

04 FITA CREPE 48X50 M 53 UN 10,61 562,33 

05 
PAPEL CAMURÇA NA COR VERDE - PCT C/ 
25 UN 

04 PCT 22,00 88,00 

06 
PAPEL CAMURÇA NA COR VERMELHA - 
PCT C/ 25 UN 

04 PCT 22,00 88,00 

07 
PAPEL CAMURÇA NA COR AMARELA - PCT 
C/ 25 UN 

04 PCT 21,00 84,00 

08 
PAPEL CAMURÇA NA COR AZUL - PCT C/ 
25 UN 

04 PCT 21,00 84,00 

 
Lote 16 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 

01 FITA ADESIVA DUPLA FACE 18X30 M 25 UN 7,00 175,00 

02 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50 M 37 UN 4,62 170,94 

03 
FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO DE 
12 MM X 50 M 

25 UN 1,53 38,25 

04 FITA CREPE 48X50 M 17 UN 10,61 180,37 

05 
PAPEL CAMURÇA NA COR VERDE - PCT C/ 
25 UN 

01 PCT 22,00 22,00 

06 
PAPEL CAMURÇA NA COR VERMELHA - 
PCT C/ 25 UN 

01 PCT 22,00 22,00 

07 
PAPEL CAMURÇA NA COR AMARELA - PCT 
C/ 25 UN 

01 PCT 21,00 21,00 

08 
PAPEL CAMURÇA NA COR AZUL - PCT C/ 
25 UN 

01 PCT 21,00 21,00 

Assinatura: 06/07/2021 Vigência: 05/07/2022 

 
PROCESSO Nº 219/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 232/21 
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OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Material de Escritório para atender aos 
Equipamentos da SEMADS. 
DETENTORA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – ME. 
 
Lote 02 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 

01 
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 – COR 
AZUL  

06 UN 2,50 15,00 

02 
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 2 – COR 
VERMELHA 

05 UN 4,90 24,50 

03 
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 2 – COR 
PRETA 

05 UN 4,30 21,50 

04 ALMOFADA PARA CARIMBO SEM TINTA 02 UN 3,40 6,80 

05 TINTA PARA CARIMBO PRETA - FRS 42 ML 08 FRS 4,80 38,40 

06 
TINTA PARA CARIMBO VERMELHA - FRS 
42 ML 

06 FRS 4,90 29,40 

07 UMIDIFICADOR DE DEDOS 12 UN 1,20 14,40 

 
Lote 07 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 

01 
CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO 
KRAFT – CAIXA C/ 25 UNIDADES 

15 CX 68,71 1.030,65 

02 
CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA 
350X130X245 

188 UN 6,18 1.161,84 

03 
CARTOLINA 150 G – 50X66 NA COR 
BRANCA – PACOTE COM 100 

08 PCT 116,03 928,24 

04 
ENVELOPE BRANCO 24X34 – CAIXA C/ 250 
UNID 

38 CX 87,92 3.340,96 

05 
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 26X36 
CM – CAIXA COM 250 UNIDADES 

38 CX 81,89 3.111,82 

06 PASTA SUSPENSA KRAFT 170 G HASTE 188 PCT 74,92 14.084,96 
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PLAST COM GRAMPO E VISOR 
COMPLETO – PACOTE C/ 50 UN 

07 
VISOR E ETIQUETA PARA PASTA 
SUSPENSA – PACOTE COM 50 UNIDADES 

113 PCT 12,24 1.383,12 

Lote 08 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 

01 
CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO 
KRAFT – CAIXA C/ 25 UNIDADES 

05 CX 68,71 343,55 

02 
CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA 
350X130X245 

62 UN 6,18 383,16 

03 
CARTOLINA 150 G – 50X66 NA COR 
BRANCA – PACOTE COM 100 

02 PCT 116,03 232,06 

04 
ENVELOPE BRANCO 24X34 – CAIXA C/ 250 
UNID 

12 CX 87,92 1.055,04 

05 
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 26X36 
CM – CAIXA COM 250 UNIDADES 

12 CX 81,89 982,68 

06 

PASTA SUSPENSA KRAFT 170 G HASTE 
PLAST COM GRAMPO E VISOR 
COMPLETO – PACOTE C/ 50 UN 

62 PCT 74,92 4.645,04 

07 
VISOR E ETIQUETA PARA PASTA 
SUSPENSA – PACOTE COM 50 UNIDADES 

37 PCT 12,24 452,88 

 
Lote 09 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 

01 CLIPS GRANDE Nº 08 – CX C/ 500 GR 38 CX 14,72 559,28 

02 CLIPS Nº 04 – CX C/ 500 GR 38 CX 13,69 520,33 

03 
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 
EM INOX 

60 UN 5,33 319,68 

04 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 25 FLS 45 UN 12,73 572,63 

05 GRAMPEADOR PARA 100 FLS 15 UN 49,32 739,74 
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06 GRAMPO 23/10 - CX C/ 5.000 UN 75 CX 18,27 1.370,10 

07 GRAMPO 26/6 – CX C/ 5.000 UN 75 CX 5,54 415,13 

08 
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO – 
200 FOLHAS – PCT C/ 50 UN 

105 PCT 10,32 1.083,29 

09 

GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO 
BRANCO, PARA 600 FOLHAS – PCT C/ 50 
UN 

60 PCT 21,06 1.263,84 

10 
PERFURADOR DE PAPEL – 02 FUROS – P/ 
25 FLS 

30 UN 30,03 900,75 

11 
PERFURADOR DE PAPEL – 02 FUROS – P/ 
70 FLS 

23 UN 89,24 2.052,52 

 
Lote 13 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 

01 CALCULADORA 12 DÍGITOS DE MESA 38 UN 19,79 752,02 

02 PEN DRIVE DE 16 GB 23 UN 26,04 598,92 

 
Lote 14 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 

01 CALCULADORA 12 DÍGITOS DE MESA 12 UN 19,79 237,48 

02 PEN DRIVE DE 16 GB 07 UN 26,04 182,28 

 
Lote 17 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 

01 
ELÁSTICO LATEX Nº 18 – CX C/ 110 UN – 
100 GR 

12 CX 3,18 38,16 
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02 PERCEVEJOS COLORIDOS - CX 100 UN 08 CX 10,40 83,20 

03 PISTOLA COLA QUENTE GROSSA 08 UN 31,17 249,36 

04 REFIL DE COLA QUENTE GROSSA 75 UN 2,50 187,50 

05 PAPEL CARBONO – PCT 100 UN 08 PCT 32,61 260,88 

 
Lote 18 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 

01 
ELÁSTICO LATEX Nº 18 – CX C/ 110 UN – 
100 GR 

03 CX 3,18 9,54 

02 PERCEVEJOS COLORIDOS - CX 100 UN 02 CX 10,40 20,80 

03 PISTOLA COLA QUENTE GROSSA 02 UN 31,17 62,34 

04 REFIL DE COLA QUENTE GROSSA 25 UN 2,50 62,50 

05 PAPEL CARBONO – PCT 100 UN 02 PCT 32,61 65,22 

 
Lote 19 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 

01 
PASTA COM ELÁSTICO – POLIP – 
245X335X30 MM 

98 UN 2,67 261,66 

02 
PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 
COM VISOR 

68 UN 25,87 1.759,16 

03 
PASTA DE PLÁSTICO EM POLIETILENO A4 
0,18 TRANSPARENTE 3 CM ALTURA 

60 UN 4,58 274,80 

04 PASTA ELÁSTICO (POLIONDA 55 MM) 64 UN 5,45 348,80 

05 PASTA L A4 DE PLÁSTICO 87 UN 0,78 67,86 

06 
PLÁSTICO GROSSO PARA PASTA 
CATÁLOGO 

375 UN 0,37 138,75 
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07 
PRANCHETA ACRÍLICA OFÍCIO C/ 
(PRENDEDOR) METAL 

53 UN 14,21 753,13 

08 
REGISTRADOR A/Z COM VISOR A4 LOMBO 
ESTREITO 

45 UN 16,62 747,90 

09 
REGISTRADOR A/Z COM VISOR A4 LOMBO 
LARGO 

45 UN 16,93 761,85 

 
Lote 20 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 

01 
PASTA COM ELÁSTICO – POLIP – 
245X335X30 MM 

32 UN 2,67 85,44 

02 
PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 
COM VISOR 

22 UN 25,87 569,14 

03 
PASTA DE PLÁSTICO EM POLIETILENO A4 
0,18 TRANSPARENTE 3 CM ALTURA 

20 UN 4,58 91,60 

04 PASTA ELÁSTICO (POLIONDA 55 MM) 21 UN 5,45 114,45 

05 PASTA L A4 DE PLÁSTICO 28 UN 0,78 21,84 

06 
PLÁSTICO GROSSO PARA PASTA 
CATÁLOGO 

125 UN 0,37 46,25 

07 
PRANCHETA ACRÍLICA OFÍCIO C/ 
(PRENDEDOR) METAL 

17 UN 14,21 241,57 

08 
REGISTRADOR A/Z COM VISOR A4 LOMBO 
ESTREITO 

15 UN 16,62 249,30 

09 
REGISTRADOR A/Z COM VISOR A4 LOMBO 
LARGO 

15 UN 16,93 253,95 

 
Lote 21 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 

01 
QUADRO BRANCO 1,20X90 CM COM 
MOLDURA DE ALUMÍNIO 

08 UN 110,19 881,52 

02 QUADRO DE AVISO DE CORTIÇA 08 UN 25,59 204,72 
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03 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 12 UN 4,10 49,20 

 
Lote 22 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Ite
m 

DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

total 

01 
QUADRO BRANCO 1,20X90 CM COM 
MOLDURA DE ALUMÍNIO 

02 UN 110,19 220,38 

02 QUADRO DE AVISO DE CORTIÇA 02 UN 25,59 51,18 

03 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 03 UN 4,10 12,30 

Assinatura: 06/07/2021 Vigência: 05/07/2022 

 
PROCESSO Nº 249/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 268/21 

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais e insumos para curativos. 
DETENTORA: CIRÚRGICA NOVA ERA LTDA – ME. 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un 
Valor 
Unit 

Valor Total 

01 

HIDROGEL TRANSPARENTE  
Hidrogel transparente/incolor, produto não 
estéril, composto por água purificada, ácido 
bórico, carbomêro 40, hidantoína, 
carboximetilcelulose sódica e alginato de 
cálcio e sódio, que garanta a estabilidade 
por até 28 dias após aberto, hidrata a ferida 
e agiliza o debridamento autolítico do tecido 
necrótico. Tubo de  aproximadamente de 
85g devidamente identificada com dados de 
fabricação, prazo de validade e registro no 
MS. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : UNIDADE 

375 UN 59,80 22.425,00 

02 

CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO 
VERTICAL ESTÉRIL – TAMANHO 15 X 15 
CM 

Curativo de alta absorção vertical e 
retenção, estéril, composto por dupla 
camada de 100% carboximetilcelulose 
sódica,  1,2% de prata iônica, com ácido 

38 CX 636,70 24.194,60 
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etilenodiamino tetra-acético (EDTA), cloreto 
de benzetônio (BEC), sem adição de outras 
fibras, com costura de fio de celulose 
regenerada, pode ser cortado e não espalhe 
o exsudato para as laterais das fibras, 
embalado em material que promova barreira 
microbiana e abertura asséptica. Deverá 
constar o número de lote, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. Tamanho 
15 x 15 cm.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 
UNIDADES 

03 

CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO 
VERTICAL E RETENÇÃO ESTÉRIL- 
TAMANHO; 10 x 10 CM  
Curativo de alta absorção vertical e 
retenção, estéril, composto por dupla 
camada de 100% carboximetilcelulose 
sódica,  1,2% de prata iônica, com ácido 
etilenodiamino tetra-acético (EDTA), cloreto 
de benzetônio (BEC), sem adição de outras 
fibras, com costura de fio de celulose 
regenerada, pode ser cortado e não espalhe 
o exsudato para as laterais das fibras, 
embalado em material que promova barreira 
microbiana e abertura asséptica. Deverá 
constar o número de lote, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. Tamanho 
10 x 10 cm. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 
UNIDADES 

38 CX 681,20 25.885,60 

04 

CURATIVO HIDROCOLOIDE COM 
ESPUMA  TAMANHO 20 X 20 CM 

Curativo hidrocolóide com espuma de 
poliuretano com espessura homogênea, 
produto estéril, composto por uma camada 
interna com 3 hidrocolóides (gelatina, 
pectina e CMC sódica), polisobutileno e 
polímeros elastoméricos adicionados a 
fórmula para controle da formação do gel. 
Com uma camada de externa de espuma de 
poliuretano que oferece uma barreira 
bacteriana-viral comprovada e 3 mm de 

19 CX 377,69 7.176,11 
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espessura. Sem alginato de Cálcio e outros 
componentes. Apresentação em placas de 
20 cm X 20 cm. Deverá constar o número de 
lote, prazo de validade , registro no 
Ministério.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 
UNIDADES 

05 

BOTA DE UNNA- TAMANHO APROXIMADO 
DE 10,2  X 9,14 CM -  
Bota de Unna -  Curativo composto por 
bandagem elástica lateral, impregnada com 
pasta de: óxido de zinco, acácia,  glicerina, 
óleo de castor, petrolato branco , água, 70% 
algodão, 30% poliéster, com costura de 
reforço nas laterais promovendo o 
acabamento da trama, sem adição de outros 
componentes, que tenha os hemolientes 
distribuídos em toda sua extensão, ou seja, 
com unidade homogênia . Indicado para 
tratamento ambulatorial de úlcera venosa e 
edema linfático dos membros inferiores, 
podendo permanecer no membro até 7 dias. 
Tamanho aproximadamente; 10,2 cm de 
largura x 9,14 m de comprimento. Deverá 
constar número de lote, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : UNIDADES 

900 UN 44,00 39.600,00 

06 

GEL HIDROATIVO TRANSPARENTE- 50 
CAIXAS/ 03 UNIDADES 

Gel hidroativo transparente, viscoso, 
composto por dois hidrocolóides, pectina e 
carboximetilcelulose-sódica, e propilenoglicol 
em veículo aquoso. Apresentação em tubos 
de alumínio que permitem total 
aproveitamento do conteúdo, c/ tampa 
perfurante e anel de proteção. Tubo de 
aproximadamente 30g , devidamente 
identificada com dados de fabricação, prazo 
de validade e registro no MS. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 
3UNIDADES 

38 CX 172,77 6.565,26 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un 
Valor 
Unit 

Valor Total 

27 

HIDROGEL TRANSPARENTE  
Hidrogel transparente/incolor, produto não 
estéril, composto por água purificada, ácido 
bórico, carbomêro 40, hidantoína, 
carboximetilcelulose sódica e alginato de 
cálcio e sódio, que garanta a estabilidade 
por até 28 dias após aberto, hidrata a ferida 
e agiliza o debridamento autolítico do tecido 
necrótico. Tubo de  aproximadamente de 
85g devidamente identificada com dados de 
fabricação, prazo de validade e registro no 
MS. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : UNIDADE 

125 UN 59,80 7.475,00 

28 

CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO 
VERTICAL ESTÉRIL – TAMANHO 15 X 15 
CM 

Curativo de alta absorção vertical e 
retenção, estéril, composto por dupla 
camada de 100% carboximetilcelulose 
sódica,  1,2% de prata iônica, com ácido 
etilenodiamino tetra-acético (EDTA), cloreto 
de benzetônio (BEC), sem adição de outras 
fibras, com costura de fio de celulose 
regenerada, pode ser cortado e não espalhe 
o exsudato para as laterais das fibras, 
embalado em material que promova barreira 
microbiana e abertura asséptica. Deverá 
constar o número de lote, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. Tamanho 
15 x 15 cm.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 
UNIDADES 

12 CX 636,70 7.640,40 

29 

CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO 
VERTICAL E RETENÇÃO ESTÉRIL- 
TAMANHO; 10 x 10 CM  
Curativo de alta absorção vertical e 
retenção, estéril, composto por dupla 
camada de 100% carboximetilcelulose 
sódica,  1,2% de prata iônica, com ácido 
etilenodiamino tetra-acético (EDTA), cloreto 

12 CX 681,20 8.174,40 
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de benzetônio (BEC), sem adição de outras 
fibras, com costura de fio de celulose 
regenerada, pode ser cortado e não espalhe 
o exsudato para as laterais das fibras, 
embalado em material que promova barreira 
microbiana e abertura asséptica. Deverá 
constar o número de lote, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. Tamanho 
10 x 10 cm. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 
UNIDADES 

30 

CURATIVO HIDROCOLOIDE COM 
ESPUMA  TAMANHO 20 X 20 CM 

Curativo hidrocolóide com espuma de 
poliuretano com espessura homogênea, 
produto estéril, composto por uma camada 
interna com 3 hidrocolóides (gelatina, 
pectina e CMC sódica), polisobutileno e 
polímeros elastoméricos adicionados a 
fórmula para controle da formação do gel. 
Com uma camada de externa de espuma de 
poliuretano que oferece uma barreira 
bacteriana-viral comprovada e 3 mm de 
espessura. Sem alginato de Cálcio e outros 
componentes. Apresentação em placas de 
20 cm X 20 cm. Deverá constar o número de 
lote, prazo de validade , registro no 
Ministério.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 
UNIDADES 

06 CX 377,69 2.266,14 

31 

BOTA DE UNNA- TAMANHO APROXIMADO 
DE 10,2  X 9,14 CM -  
Bota de Unna -  Curativo composto por 
bandagem elástica lateral, impregnada com 
pasta de: óxido de zinco, acácia,  glicerina, 
óleo de castor, petrolato branco , água, 70% 
algodão, 30% poliéster, com costura de 
reforço nas laterais promovendo o 
acabamento da trama, sem adição de outros 
componentes, que tenha os hemolientes 
distribuídos em toda sua extensão, ou seja, 
com unidade homogênia . Indicado para 
tratamento ambulatorial de úlcera venosa e 

300 UN 44,00 13.200,00 
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edema linfático dos membros inferiores, 
podendo permanecer no membro até 7 dias. 
Tamanho aproximadamente; 10,2 cm de 
largura x 9,14 m de comprimento. Deverá 
constar número de lote, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : UNIDADES 

32 

GEL HIDROATIVO TRANSPARENTE- 50 
CAIXAS/ 03 UNIDADES 

Gel hidroativo transparente, viscoso, 
composto por dois hidrocolóides, pectina e 
carboximetilcelulose-sódica, e propilenoglicol 
em veículo aquoso. Apresentação em tubos 
de alumínio que permitem total 
aproveitamento do conteúdo, c/ tampa 
perfurante e anel de proteção. Tubo de 
aproximadamente 30g , devidamente 
identificada com dados de fabricação, prazo 
de validade e registro no MS. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 
3UNIDADES 

12 CX 172,77 2.073,24 

Assinatura: 05/08/2021 Vigência: 04/08/2022 

 
PROCESSO Nº 249/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 272/21 

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais e insumos para curativos. 
DETENTORA: COLOPLAST DO BRASIL LTDA 

 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un 
Valor 
Unit 

Valor Total 

08 

ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA 
IÔNICA ADESIVO -TAMANHO : 12,5 X 12,5 
CM 

Curativo composto por espuma de 
poliuretano com Tecnologia 3DFit, com 
bordas adesivas de hidrocolóide . 
Impregnada com íons de prata com 
dispensação sustentada e sistema tranca 
fluido, recoberto por um filme de poliuretano 
de permeabilidade seletiva e indicativo de 
troca; indicado para feridas infectadas, com 
risco de infecção ou dificuldade de 
cicatrização, que apresentem moderada a 

15 CX 594,00 8.910,00 
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alta exsudação. Tamanho 12,5 x 12,5 CM – 
caixa com 05 unidades 

09 

-ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA 
IÔNICA ADESIVO -TAMANHO: 18 X 18 CM  
Curativo composto por espuma de 
poliuretano com Tecnologia 3DFit, com 
bordas adesivas de hidrocolóide . 
Impregnada com íons de prata com 
dispensação sustentada e sistema tranca 
fluido, recoberto por um filme de poliuretano 
de permeabilidade seletiva e indicativo de 
troca; indicado para feridas infectadas, com 
risco de infecção ou dificuldade de 
cicatrização, que apresentem moderada a 
alta exsudação. Tamanho 18 x 18 cm. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 
UNIDADES 

12 CX 737,00 8.844,00 

10 

ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA 
IONICA ADESIVA SACRAL – TAMANHO: 23 
X 23 CM- 20 CAIXAS/05 UNIDADES . 
Cobertura composta de espuma de 
poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, 
estéril,  em formato triangular (sacral), com 
alta capacidade de absorção vertical, 
proporciona o meio úmido ideal para o 
processo de cicatrização, contém prata 
iônica como componente ativo com liberação 
sustentada e sistema tranca fluido. Bordas 
adesivas de hidrocolóide. Face superior 
apresenta filme de poliuretano, impermeável 
à água  que  mantém o ambiente úmido, 
permitindo as trocas gasosas e servindo de 
barreira contra a invasão de bactérias e 
outros microrganismos. Tamanho 23 x 23 
cm.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 
UNIDADES 

15 CX 1.119,00 16.785,00 

11 

ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA 
IÔNICA- TAMANHO: 15 X 15 CM 

Curativo composto por espuma de 
poliuretano com Tecnologia 3DFit, com 
bordas biseladas . Impregnada com íons de 

15 CX 654,00 9.810,00 
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prata com dispensação sustentada e 
sistema tranca fluido, recoberto por um filme 
de poliuretano de permeabilidade seletiva e 
indicativo de troca; indicado para feridas 
infectadas, com risco de infecção ou 
dificuldade de cicatrização, que apresentem 
moderada a alta exsudação. Tamanho 15 x 
15 cm.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 
UNIDADES 

12 

HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CÁLCIO 
E COMPLEXO DE PRATA IÔNICA -
TAMANHO  15 X15 CM  
Cobertura de hidrofibra de 
carboximetilcelulose e alginato de cálcio 
(sem sódio) e Complexo de prata iônica com 
dispensação sustentada, estéril, recortável, 
dispostas em tiras entrelaçadas que 
proporcionam absorção local e vertical, 
forma gel e mantém a umidade no leito da 
ferida. Derivado de algas marinhas, com 
apresentação em lâmina, absorvente, 
atóxica, hipoalergênica. Tamanho 15 x 15 
cm.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 
UNIDADES 

15 CX 1.159,00 17.385,00 

13 

HIDROFIBRA COM  ALGINATO DE CÁLCIO 
E COMPLEXO DE PRATA IONICA  – 
MEDIDA ; 10X 10 CM  
Cobertura de hidrofibra de 
carboximetilcelulose e alginato de cálcio 
(sem sódio) e Complexo de prata iônica com 
dispensação sustentada, estéril, recortável, 
dispostas em tiras entrelaçadas que 
proporcionam absorção local e vertical, 
forma gel e mantém a umidade no leito da 
ferida. Derivado de algas marinhas, com 
apresentação em lâmina, absorvente, 
atóxica, hipoalergênica.Tamanho 10 x 10 
cm.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 
UNIDADES 

19 CX 598,00 11.362,00 
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14 

-ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE – TAMANHO : 7,5 X 7,5  CM  
Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 
exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato; camada de lock-away para 
redistribuição horizontal do exsudato. 
Tecnologia 3DFit que proporciona o meio 
úmido ideal para o processo de cicatrização. 
Face superior apresenta filme de poliuretano 
com impressão da marca, impermeável à 
água e bactérias, que permite as trocas 
gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. 
Tamanho 7,5 x 7,5 cm. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 
UNIDADE 

12 CX 624,00 7.488,00 

15 

ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE – TAMANHO : 10 X 10 CM  
Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 
exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato; camada de lock-away para 
redistribuição horizontal do exsudato. 
Tecnologia 3DFit que proporciona o meio 
úmido ideal para o processo de cicatrização. 
Face superior apresenta filme de poliuretano 
com impressão da marca, impermeável à 
água e bactérias, que permite as trocas 
gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. 
Tamanho 10 x 10 cm. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 

12 CX 791,00 9.492,00 
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UNIDADES 

16 

ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE - TAMANHO : 12,5 X 12,5 CM  
Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 
exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato; camada de lock-away para 
redistribuição horizontal do exsudato. 
Tecnologia 3DFit que proporciona o meio 
úmido ideal para o processo de cicatrização. 
Face superior apresenta filme de poliuretano 
com impressão da marca, impermeável à 
água e bactérias, que permite as trocas 
gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. 
Tamanho 12,5 x 12,5 cm.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 
UNIDADES 

19 CX 867,00 16.473,00 

17 

ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE -TAMANHO : 15 X 15 CM  
Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 
exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato; camada de lock-away para 
redistribuição horizontal do exsudato. 
Tecnologia 3DFit que proporciona o meio 
úmido ideal para o processo de cicatrização. 
Face superior apresenta filme de poliuretano 
com impressão da marca, impermeável à 
água e bactérias, que permite as trocas 
gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. 

19 CX 680,00 12.920,00 
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Tamanhi 15 x 15 cm. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 
UNIDADES 

18 

ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE- TAM,ANHO 17,5 X 17,5  
Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 
exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato; camada de lock-away para 
redistribuição horizontal do exsudato. 
Tecnologia 3DFit que proporciona o meio 
úmido ideal para o processo de cicatrização. 
Face superior apresenta filme de poliuretano 
com impressão da marca, impermeável à 
água e bactérias, que permite as trocas 
gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. 
Tamanho 17,5 x 17,5 cm. Caixa com 05 
unidades. 

08 CX 830,00 6.640,00 

19 

ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE FINO TAMANHO : 7,5 X 7,5 CM  
Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 
exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona 
o meio úmido ideal para o processo de 
cicatrização. Face superior apresenta filme 
de poliuretano com impressão da marca, 
impermeável à água e bactérias, que 
permite as trocas gasosas. Aplicação sem 
toque em 3 peças. Tamanho 7,5 x 7,5 cm.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 

12 CX 333,00 3.996,00 
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UNIDADES 

20 

ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE FINO TAMANHO : 10 X 10 CM  
Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 
exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona 
o meio úmido ideal para o processo de 
cicatrização. Face superior apresenta filme 
de poliuretano com impressão da marca, 
impermeável à água e bactérias, que 
permite as trocas gasosas. Aplicação sem 
toque em 3 peças.Tamanho 10 x 10 cm. 
Caixa com 10 unidades. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 
UNIDADES 

08 CX 405,00 3.240,00 

21 

ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE FINO TAMANHO : 12,5 X 12,5 
CM  
 Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 
exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona 
o meio úmido ideal para o processo de 
cicatrização. Face superior apresenta filme 
de poliuretano com impressão da marca, 
impermeável à água e bactérias, que 
permite as trocas gasosas. Aplicação sem 
toque em 3 peças. Tamanho 12,5 x 12,5 cm. 
Caixa com 10 unidades. 

12 CX 539,00 6.468,00 
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* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 
UNIDADES 

22 

ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE -TAMANHO : 10 X 20 CM  
Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 
exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato; camada de lock-away para 
redistribuição horizontal do exsudato. 
Tecnologia 3DFit que proporciona o meio 
úmido ideal para o processo de cicatrização. 
Face superior apresenta filme de poliuretano 
com impressão da marca, impermeável à 
água e bactérias, que permite as trocas 
gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças 
na cor turquesa para posicionamento mais 
prático da cobertura na ferida. Não adere a 
sutura ou incisões cirúrgicas proporcionando 
uma remoção atraumática e sem dor. 
Cobertura suave e macia que pode 
acompanhar o tamanho da incisão em caso 
de estiramento. Tamanho 10 x 20 cm. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 
UNIDADES 

10 CX 526,00 5.260,00 

23 

ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE TAMANHO : 10 X 30 CM  
Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 
exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato; camada de lock-away para 
redistribuição horizontal do exsudato. 

09 CX 239,00 2.151,00 
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Tecnologia 3DFit que proporciona o meio 
úmido ideal para o processo de cicatrização. 
Face superior apresenta filme de poliuretano 
com impressão da marca, impermeável à 
água e bactérias, que permite as trocas 
gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças 
na cor turquesa para posicionamento mais 
prático da cobertura na ferida. Não adere a 
sutura ou incisões cirúrgicas proporcionando 
uma remoção atraumática e sem dor. 
Cobertura suave e macia que pode 
acompanhar o tamanho da incisão em caso 
de estiramento. Tamanho 10 x 30 cm.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 
UNIDADES 

Assinatura: 05/08/2021 Vigência: 04/08/2022 

 
PROCESSO Nº 249/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 269/21 

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais e insumos para curativos. 
DETENTORA: HOSPEC HOSPITALAR LTDA – ME 

 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un 
Valor 
Unit 

Valor Total 

24 

CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO- 
TAMANHO : 10 X 20 CM 

Curativo de carvão ativado, cobertura estéril 
para ferimentos, composta por carvão 
ativado, impregnado com prata, de tecido 
prensado entre duas camadas de 
rayon/poliamida, recortável. Embalagem 
original íntegra, que permita abertura e 
transferência com técnica asséptica até o 
momento de sua utilização e proteção 
adequada do produto após abertura. 
Tamanho 10 cm x 20 cm.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 
UNIDADES 

12 CX 1.096,83 13.161,96 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un 
Valor 
Unit 

Valor Total 
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50 

CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO- 
TAMANHO : 10 X 20 CM 

Curativo de carvão ativado, cobertura estéril 
para ferimentos, composta por carvão 
ativado, impregnado com prata, de tecido 
prensado entre duas camadas de 
rayon/poliamida, recortável. Embalagem 
original íntegra, que permita abertura e 
transferência com técnica asséptica até o 
momento de sua utilização e proteção 
adequada do produto após abertura. 
Tamanho 10 cm x 20 cm.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 
UNIDADES 

03 CX 1.096,83 3.290,49 

Assinatura: 05/08/2021 Vigência: 04/08/2022 

 
PROCESSO Nº 249/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 271/21 

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais e insumos para curativos. 
DETENTORA: MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – EPP 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un 
Valor 
Unit 

Valor Total 

34 

ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA 
IÔNICA ADESIVO -TAMANHO : 12,5 X 12,5 
CM 

Curativo composto por espuma de 
poliuretano com Tecnologia 3DFit, com 
bordas adesivas de hidrocolóide . 
Impregnada com íons de prata com 
dispensação sustentada e sistema tranca 
fluido, recoberto por um filme de poliuretano 
de permeabilidade seletiva e indicativo de 
troca; indicado para feridas infectadas, com 
risco de infecção ou dificuldade de 
cicatrização, que apresentem moderada a 
alta exsudação. Tamanho 12,5 x 12,5 CM – 
caixa com 05 unidades 

05 CX 594,00 2.970,00 

35 

-ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA 
IÔNICA ADESIVO -TAMANHO: 18 X 18 CM  
Curativo composto por espuma de 
poliuretano com Tecnologia 3DFit, com 
bordas adesivas de hidrocolóide . 

03 CX 737,00 2.211,00 
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Impregnada com íons de prata com 
dispensação sustentada e sistema tranca 
fluido, recoberto por um filme de poliuretano 
de permeabilidade seletiva e indicativo de 
troca; indicado para feridas infectadas, com 
risco de infecção ou dificuldade de 
cicatrização, que apresentem moderada a 
alta exsudação. Tamanho 18 x 18 cm. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 
UNIDADES 

36 

ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA 
IONICA ADESIVA SACRAL – TAMANHO: 23 
X 23 CM- 20 CAIXAS/05 UNIDADES . 
Cobertura composta de espuma de 
poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, 
estéril,  em formato triangular (sacral), com 
alta capacidade de absorção vertical, 
proporciona o meio úmido ideal para o 
processo de cicatrização, contém prata 
iônica como componente ativo com liberação 
sustentada e sistema tranca fluido. Bordas 
adesivas de hidrocolóide. Face superior 
apresenta filme de poliuretano, impermeável 
à água  que  mantém o ambiente úmido, 
permitindo as trocas gasosas e servindo de 
barreira contra a invasão de bactérias e 
outros microrganismos. Tamanho 23 x 23 
cm.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 
UNIDADES 

05 CX 1.119,00 5.595,00 

37 

ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA 
IÔNICA- TAMANHO: 15 X 15 CM 

Curativo composto por espuma de 
poliuretano com Tecnologia 3DFit, com 
bordas biseladas . Impregnada com íons de 
prata com dispensação sustentada e 
sistema tranca fluido, recoberto por um filme 
de poliuretano de permeabilidade seletiva e 
indicativo de troca; indicado para feridas 
infectadas, com risco de infecção ou 
dificuldade de cicatrização, que apresentem 
moderada a alta exsudação. Tamanho 15 x 
15 cm.  

05 CX 654,00 3.270,00 
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* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 
UNIDADES 

38 

HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CÁLCIO 
E COMPLEXO DE PRATA IÔNICA -
TAMANHO  15 X15 CM  
Cobertura de hidrofibra de 
carboximetilcelulose e alginato de cálcio 
(sem sódio) e Complexo de prata iônica com 
dispensação sustentada, estéril, recortável, 
dispostas em tiras entrelaçadas que 
proporcionam absorção local e vertical, 
forma gel e mantém a umidade no leito da 
ferida. Derivado de algas marinhas, com 
apresentação em lâmina, absorvente, 
atóxica, hipoalergênica. Tamanho 15 x 15 
cm.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 
UNIDADES 

05 CX 1.159,00 5.795,00 

39 

HIDROFIBRA COM  ALGINATO DE CÁLCIO 
E COMPLEXO DE PRATA IONICA  – 
MEDIDA ; 10X 10 CM  
Cobertura de hidrofibra de 
carboximetilcelulose e alginato de cálcio 
(sem sódio) e Complexo de prata iônica com 
dispensação sustentada, estéril, recortável, 
dispostas em tiras entrelaçadas que 
proporcionam absorção local e vertical, 
forma gel e mantém a umidade no leito da 
ferida. Derivado de algas marinhas, com 
apresentação em lâmina, absorvente, 
atóxica, hipoalergênica.Tamanho 10 x 10 
cm.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 
UNIDADES 

06 CX 598,00 3.588,00 

40 

-ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE – TAMANHO : 7,5 X 7,5  CM  
Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 

03 CX 624,00 1.872,00 
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exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato; camada de lock-away para 
redistribuição horizontal do exsudato. 
Tecnologia 3DFit que proporciona o meio 
úmido ideal para o processo de cicatrização. 
Face superior apresenta filme de poliuretano 
com impressão da marca, impermeável à 
água e bactérias, que permite as trocas 
gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. 
Tamanho 7,5 x 7,5 cm. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 
UNIDADES 

41 

ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE – TAMANHO : 10 X 10 CM  
Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 
exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato; camada de lock-away para 
redistribuição horizontal do exsudato. 
Tecnologia 3DFit que proporciona o meio 
úmido ideal para o processo de cicatrização. 
Face superior apresenta filme de poliuretano 
com impressão da marca, impermeável à 
água e bactérias, que permite as trocas 
gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. 
Tamanho 10 x 10 cm. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 
UNIDADES 

03 CX 791,00 2.373,00 

42 

ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE - TAMANHO : 12,5 X 12,5 CM  
Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 

06 CX 867,00 5.202,00 
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sistema tranca-fluído para retenção do 
exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato; camada de lock-away para 
redistribuição horizontal do exsudato. 
Tecnologia 3DFit que proporciona o meio 
úmido ideal para o processo de cicatrização. 
Face superior apresenta filme de poliuretano 
com impressão da marca, impermeável à 
água e bactérias, que permite as trocas 
gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. 
Tamanho 12,5 x 12,5 cm.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 
UNIDADES 

43 

ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE -TAMANHO : 15 X 15 CM  
Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 
exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato; camada de lock-away para 
redistribuição horizontal do exsudato. 
Tecnologia 3DFit que proporciona o meio 
úmido ideal para o processo de cicatrização. 
Face superior apresenta filme de poliuretano 
com impressão da marca, impermeável à 
água e bactérias, que permite as trocas 
gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. 
Tamanhi 15 x 15 cm. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 
UNIDADES 

06 CX 680,00 4.080,00 

44 

ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE- TAM,ANHO 17,5 X 17,5  
Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 

02 CX 830,00 1.660,00 
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capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 
exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato; camada de lock-away para 
redistribuição horizontal do exsudato. 
Tecnologia 3DFit que proporciona o meio 
úmido ideal para o processo de cicatrização. 
Face superior apresenta filme de poliuretano 
com impressão da marca, impermeável à 
água e bactérias, que permite as trocas 
gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças. 
Tamanho 17,5 x 17,5 cm. Caixa com 05 
unidades. 

45 

ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE FINO TAMANHO : 7,5 X 7,5 CM  
Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 
exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona 
o meio úmido ideal para o processo de 
cicatrização. Face superior apresenta filme 
de poliuretano com impressão da marca, 
impermeável à água e bactérias, que 
permite as trocas gasosas. Aplicação sem 
toque em 3 peças. Tamanho 7,5 x 7,5 cm.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 
UNIDADES 

03 CX 333,00 999,00 

46 

ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE FINO TAMANHO : 10 X 10 CM  
Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 

02 CX 405,00 810,00 
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exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona 
o meio úmido ideal para o processo de 
cicatrização. Face superior apresenta filme 
de poliuretano com impressão da marca, 
impermeável à água e bactérias, que 
permite as trocas gasosas. Aplicação sem 
toque em 3 peças.Tamanho 10 x 10 cm. 
Caixa com 10 unidades. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 
UNIDADES 

47 

ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE FINO TAMANHO : 12,5 X 12,5 
CM  
 Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 
exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona 
o meio úmido ideal para o processo de 
cicatrização. Face superior apresenta filme 
de poliuretano com impressão da marca, 
impermeável à água e bactérias, que 
permite as trocas gasosas. Aplicação sem 
toque em 3 peças. Tamanho 12,5 x 12,5 cm. 
Caixa com 10 unidades. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 10 
UNIDADES 

03 CX 539,00 1.617,00 

48 

ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE -TAMANHO : 10 X 20 CM  
Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 

03 CX 526,00 1.578,00 
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exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato; camada de lock-away para 
redistribuição horizontal do exsudato. 
Tecnologia 3DFit que proporciona o meio 
úmido ideal para o processo de cicatrização. 
Face superior apresenta filme de poliuretano 
com impressão da marca, impermeável à 
água e bactérias, que permite as trocas 
gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças 
na cor turquesa para posicionamento mais 
prático da cobertura na ferida. Não adere a 
sutura ou incisões cirúrgicas proporcionando 
uma remoção atraumática e sem dor. 
Cobertura suave e macia que pode 
acompanhar o tamanho da incisão em caso 
de estiramento. Tamanho 10 x 20 cm. 
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 
UNIDADES 

49 

ESPUMA DE POLIURETANO COM 
SILICONE TAMANHO : 10 X 30 CM  
Cobertura composta de: camada auto-
adesiva perfurada de silicone para um ajuste 
suave e seguro; espuma de poliuretano com 
Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com 
capacidade de absorção superior e vertical, 
sistema tranca-fluído para retenção do 
exsudato mesmo sob compressão e que se 
conforma ao leito da ferida, preenchendo o 
espaço morto e prevenindo o acúmulo do 
exsudato; camada de lock-away para 
redistribuição horizontal do exsudato. 
Tecnologia 3DFit que proporciona o meio 
úmido ideal para o processo de cicatrização. 
Face superior apresenta filme de poliuretano 
com impressão da marca, impermeável à 
água e bactérias, que permite as trocas 
gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças 
na cor turquesa para posicionamento mais 
prático da cobertura na ferida. Não adere a 
sutura ou incisões cirúrgicas proporcionando 
uma remoção atraumática e sem dor. 

03 CX 239,00 717,00 
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Cobertura suave e macia que pode 
acompanhar o tamanho da incisão em caso 
de estiramento. Tamanho 10 x 30 cm.  
* UNIDADE DE REFERENCIA : CAIXA/ 5 
UNIDADES 

Assinatura: 05/08/2021 Vigência: 04/08/2022 

PROCESSO Nº 249/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 270/21 

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais e insumos para curativos. 
DETENTORA: QUARTILE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MÉDICOS EIRELI – EPP 

 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un 
Valor 
Unit 

Valor Total 

07 

 HIDROGEL 

Hidrogel amorfo, transparente, sem alginato, 
composto por água deionizada, glicerina, 
CMC, alantoína, álcool benzílico, metil 
parabeno, propil parabeno e preservativos 
antimicrobianos. É indicado para o 
desbridamento autolítico de áreas 
necrosadas e/ou com esfacélo e estimulação 
do crescimento do tecido de granulação, 
lesões superficiais ou profundas, incisões 
cirúrgicas e queimaduras. Tubo 
aproximadamente de 85 gramas 

* UNIDADE DE REFERENCIA : UNIDADE 

375 UN 70,93 26.598,75 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un 
Valor 
Unit 

Valor Total 

33 

 HIDROGEL 

Hidrogel amorfo, transparente, sem alginato, 
composto por água deionizada, glicerina, 
CMC, alantoína, álcool benzílico, metil 
parabeno, propil parabeno e preservativos 
antimicrobianos. É indicado para o 
desbridamento autolítico de áreas 
necrosadas e/ou com esfacélo e estimulação 
do crescimento do tecido de granulação, 
lesões superficiais ou profundas, incisões 
cirúrgicas e queimaduras. Tubo 
aproximadamente de 85 gramas 

* UNIDADE DE REFERENCIA : UNIDADE 

125 UN 70,93 8.866,25 
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Assinatura: 05/08/2021 Vigência: 04/08/2022 

 
PROCESSO Nº 270/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 255/21 

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de colchões, cobertores e jogos de lençol 
para atender as necessidades da Defesa Civil. 
DETENTORA: DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA 

 
Lote 02 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un 
Valor  

Unitário 

Valor 
Total 

01 

COBERTOR PELEJA: solteiro, tamanho 1,40 m 
x 1,90 m (50% acrílico, 30% poliéster, 10% 
poliamida e 10% algodão) 

100 Un 21,00 2.100,00 

02 

JOGO DE LENÇOL: solteiro, sem elástico, com 
fronha, 100% algodão, colorido, medindo: 2,20 x 
1,40 m. 

100 UN 33,90 3.390,00 

Assinatura: 28/07/2021 Vigência: 27/07/2022 

 
PROCESSO Nº 270/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 254/21 

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de colchões, cobertores e jogos de lençol 
para atender as necessidades da Defesa Civil. 
DETENTORA: QUALITY-FLEX INDÚSTRIA DE COLCHÕES E ESPUMAS LTDA – ME. 
 
Lote 01 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un 
Valor  

Unitário 

Valor 
Total 

01 

COLCHÃO DE SOLTEIRO: espuma medindo 
(188 x 88 x 12) cm = (cxlxa); com espessura 
mínima de 10 cm; com densidade de D-28; 
revestido em tecido 100% poliéster; acabamento 
reforçados nas bordas; fabricado conforme 
NBR/ABNT 13579-1 e 13579-2; acondicionado 
em saco plástico transparente individual com 
código de barras escaneáveis padrão Gtin-13. 

100 Un 199,00 19.900,00 

Assinatura: 28/07/2021 Vigência: 27/07/2022 

 
PROCESSO Nº 282/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 288/21 

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de pó de café e açúcar para atender as 
necessidades do Paço Municipal e Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia. 
DETENTORA: JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO - EPP 

 
Lote 01  

Item DESCRIÇÃO Qtd Un 
Valor 

Un 

Valor 
Total 

01 PÓ DE CAFÉ – Café em pó homogêneo, torrado e 840 Pct 12,94 10.869,6
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moído, de primeira qualidade, grãos selecionados; 
do tipo SUPERIOR; tipo de café: 100% café arábica; 
torração média; bebida: dura, não se admitindo Rio 
e Rio Zona; sabor intenso (“café forte”); sem 
amargor; nível mínimo e qualidade global do café 
de 6,5 pontos, que deverá ser comprovado 
mediante apresentação de Certificado no PQC – 
Programa de Qualidade do Café, da Associação 
Brasileira do Café (ABIC), em plena validade, ou, 
na ausência deste, apresentação de laudo de 
análise do produto emitido por laboratório 
credenciado na ABIC ou, ainda, laudo de análise 
do produto emitido por laboratório habilitado 
pela Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos 
de Saúde (REBLAS/ANVISA) comprovando a 
qualidade do produto. Embalagem tipo alto-vácuo, 
pacote tipo tijolinho, atóxica, limpa, integra, ou seja, 
sem rasgos, sem amassados, sem estufamentos, 
sem trincas, sem quebras, sem ferrugem. O 
alimento não deve estar em contato direto com 
papelão, jornal, revistas, papel ou plástico reciclado 
ou outro material não higiênico ou impróprio para 
embalar alimentos, e sem outras injúrias que 
comprometam o acondicionamento adequado do 
produto. Presença de rotulagem, constando nesta, o 
nome e composição do produto, lote, data de 
fabricação e de validade, CNPJ, nome e endereço 
do fabricante/produtor, condições de 
armazenamento e quantidade em peso. Pacote tipo 
tijolinho, contendo 500 gramas constando data de 
fabricação e validade mínima de 12 (doze) meses 
nos pacotes individuais. 
600 pacotes de pó de café – Gabinete do Prefeito 

240 pacotes de pó de café – Secretaria de 
Indústria e Comércio 

0 

02 

AÇÚCAR: Açúcar cristal branco – embalagem 
plástica de 05 (cinco) quilos, tipo peneirado, branco, 
de 1ª (primeira0 qualidade, com todas as 
informações pertinentes ao produto, previsto na 
legislação vigente, constando data de fabricação e 
validade mínima de 12 (doze) meses nos pacotes 
individuais, aparência, cor e cheiros próprios do tipo 
de açúcar. 

200 Pct 21,99 4.398,00 
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100 pacotes de açúcar – Gabinete do Prefeito 

100 pacotes de açúcar – Secretaria de Indústria e 
Comércio 

Assinatura: 16/08/2021 Vigência: 15/08/2022 

PROCESSO Nº 283/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 290/21 

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Microcomputador, Impressora 
Térmica, Fita de Transferência Térmica, para atender a Farmácia do CAPS II 
DETENTORA: F. B. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP 

 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un 
Valor  

Unitário 

Valor 
Total 

01 

MICROCOMPUTADORES conforme descritivo: 
Especificações mínimas: 
1. Processador: 
1.1. Para Intel, ser da linha Core, de 9ª geração 
ou superior; 
1.2. Para AMD, ser da linha Ryzen, de 3ª 
geração ou superior; 
1.3. Deverá contar com, no mínimo, 6 núcleos; 
1.4. Frequência mínima (Clock) de 2.9 GHZ 
(sem uso de overclock ou modo turbo), com 
cache de, no mínimo, 9MB; 
1.5. Deverá possuir tecnologia de aceleração 
dinâmica través da elevação da frequência de 

Clock nominal baseado na utilização dos 
núcleos do processador. Essa tecnologia deve 
ser nativa da arquitetura do processador e não 
deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo 
fabricante, sendo que estes devem ser de, no 
mínimo, 4.0 GHz 

1.6. Versão do PCI Express: 3.0 

1.7.Cooler para o processador de fabricação 
(box), ou homologado pelo fabricante do 
equipamento conforme orientações do fabricante 
do processador ou de fornecimento em regime 
comprovado de OEM 

1.8. Controlador de memória integrado capaz de 
gerenciar até 128GB, compatível com DDR4- 
2666 ou superior, em Dual Channel; 
1.9. Litografia de 14nm. 
 
2. Placa-Mãe 

2.1. Deve ser do mesmo fabricante do 
microcomputador ou fabricada sob sua 

02 Un 7.650,00 15.300,00 
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especificação, não sendo aceito placas de livre 
comercialização no mercado, devendo o 
fabricante e modelo estar serigrafado na placa-
mãe em processo industrial. Não será aceito o 
emprego de etiquetas autoadesivas sobrepostas 
ao modelo do fabricante original da placa-mãe 
para adequação desta solicitação; 
2.2. Possuir barramento PCI com pelo menos 02 
(dois) slots PCI-Express, sendo ao menos 1 
(um) PCI-Express X16. 
2.3. Mínimo de 2 (dois) conectores SATA III 
6GB/s, instaladas na própria placa-mãe 
(onboard), permitindo a instalação de 
dispositivos, com tecnologia SMART; 
2.4. Mínimo de 8 (oito) portas USB (Universal 
Serial Bus) on-board, sem o uso de 
adaptadores, sendo: pelo menos 2 (duas) 
frontais, pelo menos 2 (duas) devem ser padrão 
USB 3.0 ou superior e pelo menos 1 deve ser 
padrão USB-C, instaladas e com acessos 
frontais ou traseiros; 
2.5. Deve possuir 1 (uma) interface integrada de 
rede Ethernet 
10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX (IEEE 
802.3), autosense, com conector tipo RJ45, 
permitir operação em modo full-duplex a 
10/100/1000 Mbps, com tecnologia PXE 2.0 
para realizar instalação remota através da rede, 
compatível com “Wake on Lan; 
 
3. Vídeo: 
3.1. O controlador de vídeo poderá ser integrado 
ao processador caso esse tenha suporte para 
tal, caso contrário, deverá ser disponibilizado 
através de placa de expansão PCI Express; 
3.2. Deverá possuir acelerador gráfico 2D e 3D e 
suporte às tecnologias Direct X 12.0; 
3.3. Deverá suportar a resolução nativa do 
monitor ofertado; 
3.4. Deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões 
de vídeo, sendo ao menos 1 (uma) HDMI, sendo 
todas as conexões nativas, sem uso de 
adaptadores, permitir o uso simultâneo de 2 
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(dois) monitores de vídeo com imagens 
independentes e resoluções distintas. As 
conexões do controlador de vídeo do 
microcomputador devem ser totalmente 
compatíveis com as conexões do monitor 
proposto, sem uso de adaptadores; 
 
4. BIOS 

4.1. Deve ser atualizável via software, 
atendendo aos padrões APM 1.2 ou ACPI, com 
a versão do “firmware” da Bios compatível com o 
processador ofertado; 
4.2. Deve permitir inicialização (boot) pelo drive 
de CD/DVD-ROM e USB; 
4.3. Deve ser desenvolvido pelo fabricante do 
equipamento exclusivamente para o modelo 
ofertado, não serão aceitas soluções em regime 
de OEM ou que tenha apenas direitos de 
copyright sobre essa BIOS. 
4.4. Na inicialização do computador deve ser 
mostrado na tela do monitor o nome do 
fabricante do equipamento; 
4.5. Possibilidade de habilitar e desabilitar as 
portas USB individualmente; 
4.6. Deve possuir campo editável alfanumérico 
para inserção de código de identificação de 
equipamento devendo tal informação ser 
recuperável por um software de gerenciamento 
remoto; 
4.7. Deverá comprovar que o equipamento foi 
desenvolvido com padrões tecnologias de 
computação confiável, pelo fabricante por meio 
de documento impresso por consulta ao link: 
http://www.trustedcomputinggroup.org/members, 
na categoria Promoter ou Contributors; 
 
5. Memória 

5.1. Memória RAM – 8 GB de memória, 
expansível até, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB, 
tipo DDR4 de 2400MHz (ou superior) com 
tecnologia Dual Channel (duplo canal de 
acesso); 
5.2. A disposição da(s) memória(s) poderá ser: 1 
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x 8GB ou 2 x 4 GB, respeitando o limite mínimo 
de, ao menos, 1 slot livre remanescente para 
upgrades futuros. 
5.3. Deve ter disponibilidade de todos os slots 
serem utilizadas simultaneamente; 
 
6. Unidade de armazenamento e leitura: 
6.1. 1 (um) unidade de armazenamento de 
estado sólido (SSD), interface SATA 6.0Gb/s ou 
M.2, com capacidade de armazenamento de, no 
mínimo, 240 GB, leitura mínima de 450 Mbps, 
escrita mínima de 320 Mbps, expectativa de vida 
útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF); 
6.2. 1 (uma) unidade DVD-RW (padrão SATA), 
tipo Slim ou convencional, interna ao gabinete 
sendo gravador de CD e DVD; 
 
7. Gabinete 

7.1.Deve ser do tipo SFF (Small Form Factor), 
reversível com orientação vertical ou horizontal. 
7.2.Volume máximo admitido (L x A x P): 15.000 
cm3; 
7.3.O microcomputador deve ter projeto tool-
less, ou seja, que não necessite ferramentas 
para sua manutenção básica, deverá ser 
possível remover a tampa do gabinete, o disco 
rígido e o drive ótico sem o uso de ferramentas. 
Não sendo aceito a utilização de parafusos 
recartilhados e adaptações sobre o gabinete 
para atingir essa tecnologia; 
7.4.Deve possuir local apropriado, já 
desenvolvido no projeto do produto, para 
colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou 
eletrônicos, não sendo aceito adaptações; 
7.5.Deve possuir indicadores luminosos de 
alimentação e atividade das unidades de 
armazenamento; 
7.6.Deve disponibilizar no mínimo, duas portas 
USB, entrada para microfone (estéreo) e fone de 
ouvido (estéreo) em sua parte frontal ; 
7.7.Deve possuir no mínimo 1 (um) alto-falante 
que poderá estar integrado ao gabinete, com 
potência mínima de 1 (um) Watt; 
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7.8. Alimentação: Deve ser capaz de operar, 
com fonte de potência máxima de 300W, com 
recurso de velocidade variável do ventilador de 
arrefecimento, com PFC ativo ou passivo e 
comutação 110/220 automática, com certificado 
80 PLUS BRONZE ou superior, em nome do 
fabricante do equipamento, comprovado pelo 
site 
http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerS
upplies.aspx. 
7.9.Deve estar em conformidade com o padrão 
RoHS (Restriction of Hazardous Substances), ou 
seja, construído com materiais que não agridam 
o meio ambiente; 
7.10. Deve possuir base ou pés em material 
antiderrapante; 
7.11. Cor predominante: preta; 
7.12. Deve possuir sistema de ventilação 
dimensionado para o pleno funcionamento e 
estabilidade do equipamento; 
7.13. Em sua posição horizontal deverá suportar 
o peso de monitor LCD sem comprometimento 
ao pleno funcionamento do microcomputador; 
 
8. Adaptador WI-FI: 
8.1. Deve acompanhar adaptador WI-FI (PCI, 
PCI-Express, ou M.2); 
8.2. Deve possuir ao menos duas antenas 
omnidirecionais destacáveis com no mínimo, 
2dBI cada; 
8.3. Deve suportar banda dupla, sendo capaz de 
trabalhar nas frequências de 2.4GHz e 5GHz; 
8.4. Deve suportar os seguintes padrões: IEEE 
802.11ac (867 Mbps ou superior), IEEE 802.11n, 
IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. 
8.5. Deve ser capaz de operar utilizando a 
tecnologia MIMO 2x2; 
8.6. Deve possuir selo da ANATEL contendo o 
número da homologação; 
8.7.Protocolos de Segurança Wireless 
Suportados: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK de 
64/128 bits 
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9. Teclado e Mouse 

9.1. Teclado de no mínimo 104 teclas, padrão 
ABNT-2, com teclas de atalho para o sistema 
operacional Windows, com conector USB sem o 
uso de adaptador; 
9.2. Mouse Óptico (tecnologia ótica), com botão 
de rolagem (scroll), dois botões programáveis 
compatível com o padrão Microsoft, com 
conector tipo USB sem o uso de adaptador. 
9.3. O teclado, o mouse ou qualquer outro 
dispositivo devem ser do mesmo fabricante do 
microcomputador ou fabricado em regime de 
OEM devendo o nome do fabricante do 
microcomputador estar serigrafado nos 
dispositivos em processo industrial. Não será 
aceito o emprego de etiquetas autoadesivas 
sobrepostas ao modelo do fabricante original 
dos dispositivos para adequação desta 
solicitação; 
9.4. A impressão sobre as teclas deverá ser do 
tipo permanente, não podendo apresentar 
desgaste por abrasão ou uso prologando; 
9.5. Acompanha mousepad com superfície 
adequada para utilização deste mouse; 
9.6. Da mesma cor predominante do gabinete do 
microcomputador. 
 
10. Monitor 
10.1. Tipo / Tamanho de tela: TFT mínimo de 
21,5” de LED (ou maior); 
10.2. Resolução: 1920 x 1080 dpi (ou superior); 
10.3. Cores: 16 milhões de cores (ou superior); 
10.4. Brilho: 250 cd/m² (ou superior); 
10.5. Contraste: 1.000:1 (estático); 
10.6. Angulo de Visão: mínimo de 178° Vertical e 
Horizontal; 
10.7. Operar com frequência de Varredura 
Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 56 ~ 60 Hz ou 
maior; 
10.8. Dot Pitch: máximo de 0.28 mm); 
10.9. Tempo de resposta: máximo 8 
milissegundos; 
10.10. Entradas de Vídeo: Possuir, no mínimo, 1 
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(uma) conexão HDMI, sem a utilização de 
adaptadores ou conversores; 
10.11. Ajustes de Inclinação e altura. 
10.12. Deve ser fornecido com Cabo de 
Alimentação (1,8 m) e Cabo HDMI (1,8 m), sem 
a utilização de adaptadores ou conversores; 
10.13. Deve ser da mesma marca do fabricante 
do microcomputador ou fabricação em regime de 

OEM devendo a marca estar serigrafado no 
equipamento em processo industrial. Não será 
aceito o emprego de etiquetas autoadesivas 
sobrepostas ao modelo do fabricante original do 
equipamento para adequação desta solicitação; 
 
11. Sistema Operacional 
11.1. Licença de uso do sistema operacional 
Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits, 
versão em Português Brasil, em regime OEM. A 
Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema 
operacional Microsoft Windows deverá, estar 
gravada na BIOS do equipamento. A 
comprovação será efetuada usando uma 
ferramenta de software que possa demonstrar 
esta característica, por exemplo, ProducKey 
v1.80 ou superior, no site: 
http://www.nirsoft.net/utils/produkey-x64.zip ou 
através do comando no sistema operacional 
slmgr -dlv; 
11.2. O sistema operacional deve vir pré-
instalado, bem como, todos os drivers de 
dispositivos internos, necessários para seu 
funcionamento; 
11.3. O fabricante deve disponibilizar no seu 
respectivo web site, download gratuito de todos 
os 

Drivers de dispositivos, para o microcomputador 
ofertado, na versão mais atual para download; 
11.4. Os equipamentos deverão ser entregues 
com a etiqueta do sistema operacional fixada na 
parte externa do gabinete; 
 
12. Certificações e Catálogos 

12.1. Apresentar na Proposta, certificado HCL 
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(Microsoft Windows Catalogue), para Windows 
10 (64 Bits) ou comprovação através de acesso 
à página Internet da Microsoft que garanta a 
total compatibilidade com o Sistema 
Operacional, para a marca e modelo do 
equipamento ofertado. 
12.2. Apresentar na Proposta, certificação que 
ateste, conforme regulamentação específica, a 
adequação em segurança para o usuário e 
instalações, compatibilidade eletromagnética e 
consumo de energia, em conformidade com a 
Portaria 170 do INMETRO; 
12.3. Apresentar na Proposta, comprovação que 
o fabricante do microcomputador 
obrigatoriamente consta na lista de membros 
habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o 

que será conferido por meio de acesso à web 
site da DMTF (Distributed Management Task 
Force), listado no link: 
https://www.dmtf.org/about/list; 
12.4. Apresentar na Proposta comprovação que 
o Microcomputador ofertado deve estar em 
conformidade com o certificado de 
reconhecimento da EcoVadis (plataforma de 
classificação de sustentabilidade para cadeias 
de suprimentos). 
12.5. Apresentar na Proposta comprovação que 
o Microcomputador ofertado esta em 
conformidades com EPEAT 2018 (validade no 
Brasil), independentemente da categoria 
(Bronze, Silver ou Gold) e que o produto 
ofertado esteja relacionado no site da GEC, 
disponível no link: 
https://www.epeat.net/?category=pcsdisplays; 
12.6. Encaminhar com a proposta 
folder/catálogo do equipamento ofertado; 
 
13. Características Gerais do Equipamento 

13.1. Todas as unidades deste item deverão, 
obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para 
todos os seus componentes em termos de 
marcas e modelos dos componentes, placa-
mãe, teclado, mouse, versões de chips, 
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softwares e firmwares, periféricos, acessórios, 
gabinetes e ferragens; 
13.2. Os equipamentos devem obrigatoriamente 
ser novos e pertencentes à linha de produção 
mais recente disponibilizada pelo seu fabricante; 
13.3. Equipamento e componentes devem 
possuir total compatibilidade com a 
documentação técnica fornecida na proposta. 
Não serão aceitos equipamentos fora de linha, 
em final de vida “end-of-life” ou descontinuados; 
13.4. O microcomputador deve ser entregue 
acondicionado em embalagem individual original 
de fábrica e lacrada, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e 
armazenagem, não sendo aceita a adição ou 
subtração de qualquer elemento do 
equipamento após sua produção pelo fabricante. 
Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software; 
13.5. O equipamento deverá, comprovadamente, 
pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos 
equipamentos destinados ao uso doméstico. 
 
14. Garantia e Suporte 

14.1. Garantia total do fabricante do 
equipamento mínima de 36 meses do tipo on-
site incluindo troca de equipamentos defeituosos 
e assistência técnica). 
14.2. A CONTRATADA ou o fabricante, deverá 
obrigatoriamente possuir Central de Atendimento 
para Registro e Acompanhamento da abertura 
dos chamados técnicos pela CONTRATANTE, 
referentes à prestação dos serviços de 
assistência técnica durante a garantia, o que 
ocorrerá através de ligação gratuita para número 
com prefixo (0800) ou Ligação Local; 
14.3. A CONTRATADA ou o fabricante, deverá 
obrigatoriamente possuir web site na internet 
pública, através do qual possa ser 
disponibilizado para operações de download, o 
conjunto de drivers dos controladores de 
dispositivo, especificados neste Termo de 
Referência para o produto proposto; 
14.4. O prazo máximo para que se inicie o 
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atendimento técnico pela CONTRATADA será de 
48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a 
partir do momento em que for realizado o 
chamado técnico devidamente formalizado; 
14.5. Em caso da não resolução do problema no 
primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo 
máximo de 1 (uma) semana corrida para a 
solução definitiva. 
14.6. O fabricante e/ou a contratada, 
diretamente ou através de sua rede credenciada, 
deverá manter registros escritos dos referidos 
chamados constando o nome do técnico que 
prestou o atendimento e uma descrição 
resumida do problema. 
14.7. A CONTRATANTE solicitará os registros de 
atendimento sempre que julgar necessário a fim 
de avaliar e contabilizar os atendimentos 
executados. 
14.8. A abertura do gabinete poderá ser 
realizada pelos próprios técnicos da 
CONTRATANTE, sem necessidade de 
autorização prévia e sem perda da garantia, 
exceto quando o procedimento tenha provocado 
danos físicos no equipamento. 
14.9. No caso de retirada de qualquer 
equipamento, a empresa contratada deverá 
assinar termo de retirada se responsabilizando 
integralmente pelo equipamento (hardware e 
software), enquanto o mesmo estiver em suas 
dependências ou em trânsito sob sua 
responsabilidade; 
14.10. As peças e componentes substituídos 
deverão possuir configuração idêntica ou 
superior às originais (tipo, capacidade, 
configuração, desempenho, situação/condição 
física, estado de conservação, aparência, etc.) e 
devem ser do fabricante do equipamento ou 
atestadas pelo fabricante do equipamento. A 
Contratante poderá a seu critério e a qualquer 
tempo consultar o fabricante dos equipamentos 
quanto à procedência de origem das peças e 
componentes fornecidos, através de número de 
série. 
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Assinatura: 23/08/2021 Vigência: 22/08/2022 

 
PROCESSO Nº 283/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 292/21 

OBJETO: Registro de Preços para  eventual aquisição de Microcomputador, Impressora 
Térmica, Fita de Transferência Térmica, para atender a Farmácia do CAPS II. 
DETENTORA: LCA – COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI – ME 

 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un 
Valor  

Unitário 

Valor 
Total 

03 

FITA DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA 
(RIBBON) 
Características: 
1. Cera, Cera/Resina, Resina, com tinta externa 

2. Larguras padrão: 1 a 4 polegadas (25,4 a 102 
milímetros) 
3. Diâmetro externo: 1,45 polegadas (37 
milímetros) 
4. Diâmetro interno: 0,5 polegadas (13 
milímetros) 
5. Comprimento máximo: 92 metros 

6. Cor: preto 

 
Garantia e Suporte: 
1. Garantia total do fabricante do material 
mínima de 12 meses (incluindo troca de 
equipamentos defeituosos) 

24 Un 33,33 799,92 

Assinatura: 23/08/2021 Vigência: 22/08/2022 

 
PROCESSO Nº 283/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 290/21 

OBJETO: Registro de Preços para  eventual aquisição de Microcomputador, Impressora 
Térmica, Fita de Transferência Térmica, para atender a Farmácia do CAPS II. 
DETENTORA: LICITA HB INFORMÁTICA LTDA - ME 

 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un 
Valor  

Unitário 

Valor 
Total 

02 

IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS 

Características: 
1. Método de impressão: Transferência Térmica, 
Térmica Direta, impressão de código de barra; 
2. Resolução de impressão mínima: 203 dpi; 
3. Processador RISC de 32 bit; 
4. Velocidade de impressão: Acima de 3” por 
segundo (76 mm/s); 
5. Comprimento da impressão máximo: 39” (990 
mm); 

02 Un 1.548,00 3.096,00 
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6. Largura de impressão: mínimo 4.09” (104 
mm); 
7. Memória mínima: 8 MB DRAM e 4 MB Flash 
ROM; 
8. Fontes: Conjuntos de caracteres internos 
padrão, 5 fontes alfanuméricas de 0,049” 
H~0,23” H (1,25 mm ~ 6,0 mm); 
9. Emulação: PPLA e PPLB; 
10. Tipo de papel: Etiquetas, térmico e papel 
comum; 
11. Possuir Software de edição e manipulação 
de etiquetas. 
 
Alimentação: 
* AC 110-240V, 50/60 Hz 

 
Conectividade: 
* USB 

 
Acessórios: 
1. Cabo de dados com conector para USB; 
2. Cabo de alimentação; 
3. Fonte de energia; 
4. Manual / Guia de instalação em Português 
(brasileiro); 
 
Compatibilidade: 
1. Driver e Software compatível Windows 10 
Professional 64 bits; 
2. Software de edição de etiqueta compatível 
Windows 10 Professional 64 bits; 
 
Características do Ribbon: 
1. Cera, Cera/Resina, Resina, com tinta externa 

2. Larguras padrão: 1 a 4 polegadas (25,4 a 102 
milímetros) 
3. Diâmetro externo: 1,45 polegadas (37 
milímetros) 
4. Diâmetro interno: 0,5 polegadas (13 
milímetros) 
5. Comprimento máximo: 92 metros 

 
Características para impressão em Etiquetas: 
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1.Imprimível em etiquetas adesivas branca 27 
mm x 15 mm x 3 (coluna) 
2. Imprimível em etiquetas adesivas branca 40 
mm x 25 mm x 2 (coluna) 
3. Imprimível em Papel Couché, em rolo para 
impressora térmica 

 
Treinamento: 
1. Treinamento para utilização do Software de 
Etiquetas, Troca de Ribbons e Etiquetas, 
Utilização Configurações Básicas da Impressora 
Térmica para Usuários. 
2. Treinamento poderá ser no modo Presencial 
ou EAD (Teleconferência ou vídeos gravados) 
desde que esclareça dúvidas básicas do 
usuário. 
 
Garantia e Suporte: 
1. Garantia total do fabricante do equipamento 
mínima de 24 meses. (incluindo troca de 
equipamentos defeituosos e assistência técnica) 

Assinatura: 23/08/2021 Vigência: 22/08/2022 

 
PROCESSO Nº 349/21 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/21 - ATA DE REGISTRO Nº 381/21 

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Gêneros Perecíveis para atender aos 
Equipamentos da SEMADS. 
DETENTORA: I.C. RISSI ALIMENTOS. 
 
Lote 01 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un 
Valor  

Unitário 

Valor 
Total 

01 

FILÉ DE MERLUZA: O produto deverá estar de 
acordo com a NTA 76 (Decreto 12.486 de 
20/10/78) e m.a 22444/97, constando 
obrigatoriamente registro no sif/dispoa; de 1ª 
qualidade; filé de peixe de primeira qualidade, 
limpo, sem couro ou escamas, sem espinha, 
fatiados em bifes de 120 gramas em média, 
congelados a 12 graus célsius, isentas de 
aditivos ou substâncias estranhas ao produto, 
que sejam impróprias para consumo e que 
alterem suas características naturais, físicas, 
químicas e organolépticas, inspecionadas pelo 
Ministério da Agricultura. Embalagem primária: 

1.000 KG 36,30 36.300,00 
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acondicionado em saco plástico; atóxico; 
resistente; pesando 02 (dois) quilos. 
Embalagem secundária: caixa de papelão 
lacrada pesando entre 10 kg e 20 kg. 
Transporte: o produto deverá estar congelado; 
transportado em veículo com carroceria 
fechada, isotérmico, com temperatura de -8º c 
ou inferior, assegurando que o produto se 
mantenha congelado durante o transporte. 
Com validade mínima de 10 meses, após data 
de fabricação. 

02 

PEITO DE FRANGO S/OSSO E SEM PELE 
CONGELADO: O produto deverá estar de 
acordo com a nta 03 e nta 76 (decreto 12.486 
de 20/10/78) e m.a 22444/97, constando 
obrigatoriamente registro no sif/dispoa; de 1º 
qualidade; peito; sem osso e sem pele; partes 
inteiras; sem tempero, congelado, sem 
manchas e parasita. Aparência, aspecto, cor e 
odor característico; embalagem primária: 
acondicionado em saco plástico; atóxico; 
resistente; pesando 02 (dois) quilos. Faz-se 
necessária a embalagem primária com peso 
padronizado para facilitar a entrega e 
conferência do produto. Embalagem 
secundária: caixa de papelão lacrado pesando 
entre 10 kg e 20 kg. Transporte: o produto 
deverá estar congelado, transportado em 
veículo com carroceria fechada, isotérmico, 
com temperatura de -8º c ou inferior, 
assegurando que o produto se mantenha 
congelado durante o transporte. Com validade 
mínima de 10 meses, após data de fabricação. 

2.000 KG 17,66 35.320,00 

Assinatura: 10/11/2021 Vigência: 09/11/2022 

 
PROCESSO Nº 350/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/21 - ATA DE REGISTRO Nº 379/21 

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de pó de café e açúcar para atender as 
necessidades da Secretaria de Planejamento e Transportes e demais repartições vinculadas ao 
Gabinete do Secretário. 
DETENTORA: H2A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

 
Lote 01 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un 
Valor  

Unitári
Valor 
Total 
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o 

01 

PÓ DE CAFÉ – Café em pó homogêneo, torrado e 
moído, de primeira qualidade, grãos selecionados; 
do tipo SUPERIOR; tipo de café: 100% café 
arábica; torração média; bebida: dura, não se 
admitindo Rio e Rio Zona; sabor intenso (“café 
forte”); sem amargor; nível mínimo de qualidade 
global do café de 6,5 pontos, que deverá ser 
comprovado mediante apresentação de Certificado 
no PQC – Programa de Qualidade do Café, da 
Associação Brasileira do Café (ABIC), em plena 
validade, ou, na ausência deste, apresentação de 
laudo de análise do produto emitido por laboratório 
credenciado na ABIC ou, ainda, laudo de análise 
do produto emitido por laboratório habilitado pela 
Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos de 
Saúde (REBLAS/ANVISA) comprovando a 
qualidade do produto. Embalagem tipo alto-vácuo, 
pacote tipo tijolinho, atóxica, limpa, integra, ou 
seja, sem rasgos, sem amassados, sem 
estufamentos, sem trincas, sem quebras, sem 
ferrugem. O alimento não deve estar em contato 
direto com papelão, jornal, revistas, papel ou 
plástico reciclado ou outro material não higiênico 
ou impróprio para embalar alimentos, e sem outras 
injúrias que comprometam o acondicionamento 
adequado do produto. Presença de rotulagem, 
constando nesta, o nome e composição do 
produto, lote, data de fabricação e de validade, 
CNPJ, nome e endereço do fabricante/produtor, 
condições de armazenamento e quantidade em 
peso. Pacote tipo tijolinho, contendo 500 gramas. 

100 Pct 15,50 1.550,00 

02 

AÇÚCAR: Açúcar cristal branco – embalagem 
plástica de 5 kg tipo peneirado, branco, de 1ª 
(primeira) qualidade, com todas as informações 
pertinentes ao produto, previsto na legislação 
vigente, constando data de fabricação e validade 
mínima de 12 (doze) meses nos pacotes 
individuais. Aparência, cor e cheiros próprios do 
tipo de açúcar. 

25 Pct 21,20 530,00 

Assinatura: 03/11/2021 Vigência: 02/11/2022 

 
PROCESSO Nº 416/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 410/21 
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OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de material de construção. 
DETENTORA: A. A. ZUB DISTRIBUIDORA 

 
LOTE 01 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
Unitário 

Custo 
estimado 

Total 

01 

AREIA FINA PARA REBOCO: (areia; fina; 
com limite de porcentagem de mat. nocivo 
igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de 
mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % 
de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia 
será fornecida c/nome do produtor, vol. 
ap., água doce). 

30 M³ 168,00 5.040,00 

02 

AREIA MÉDIA BRANCA: (areia; média; 
com limite de porcentagem de mat. nocivo 
igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de 
mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % 
de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia 
será fornecida c/nome do produtor, 
vol.ap., água doce). 

225 M³ 169,39 38.112,75 

03 

ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA USO EXTERNO 
COM 20 KG: (argamassa; de cimento, 
areia quartzosa, aditivos e polímeros; 
para assentamento de placas cerâmicas, 
uso externo, tipo argamassa colante ac II; 
conforme NBR 14081(argamassa de 
cimento, areia quartzosa, aditivos e 
polímeros). 

638 SC 37,38 23.848,44 

04 

ARGAMASSA: mistura de cimento, 
agregados minerais e aditivos químicos; 
para áreas internas e externas; na cor 
branca, argamassa colante, aditivada, tipo 
ac lll e; acondicionado em embalagem 
apropriada plástica. 

38 SC 43,77 1.663,26 

05 

AZULEJO 15X15 NA COR BRANCO: 
(placas cerâmicas esmaltadas; 15 x 15 
cm; absorção de água acima de 10 %; 
nível de resistência química ga; 
limpabilidade mínima classe 3; carga de 

113 M² 43,48 4.913,24 
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ruptura mínima maior ou igual a 400 n; na 
cor branca; de primeira qualidade; 
conforme NBR 13817, NBR 13818; 
indicada para revestimento de parede). 

06 

AZULEJO 20X20 NA COR BRANCO, 
GELO, AREIA OU SIMILAR: (placas 
cerâmicas esmaltadas; 20 x 20 cm; 
absorção de água acima de 10 %; nível 
de resistência química ga; limpabilidade 
mínima classe 3; carga de ruptura mínima 
maior ou igual a 400 n; podendo ser na 
cor branca, gelo, areia ou similar, sendo a 
mesma escolhida no momento da 
solicitação; de primeira qualidade; 
conforme NBR 13817, NBR 13818; 
indicada para revestimento de parede). 

113 M² 43,26 4.888,38 

07 

BIANCO LATA 18 KG: (adesivo para 
argamassa; de copolímero compatível 
com o cimento; utilizado como aditivo 
para argamassas e chapiscos; deverá ser 
misturado a água de preparação das 
argamassas ou chapiscos; proporciona 
grande aderência, elasticidade 
proporciona grande aderência, 
elasticidade das argamassas aos diversos 
substratos; fabricado com resina sintética 
de alto desempenho(semelhante ao 
bianco da otto baugartem); acondicionado 
em embalagem apropriada). 

12 UN 263,00 3.156,00 

08 

BLOCO CERÂMICO VAZADO DE 
VEDAÇÃO 6 FUROS, DE ½ MEDIDAS 9 
X 14 X 11,5 CM: (meio bloco cerâmico de 
vedação; dimensões 09 x 14 x 11,5 
(largura x altura x comprimento), tipo tijolo 
baiano com 06 furos para uso em 
construção civil conforme NBR 15270-1). 

2.250 UN 1,18 2.655,00 

09 

BLOCO CERÂMICO VAZADO DE 
VEDAÇÃO 6 FUROS, MEDIDAS 9 X 14 X 
24 CM: (bloco cerâmico de vedação; 
dimensões 09 x 14 x 24 (largura x altura x 
comprimento), tipo tijolo baiano com 06 
furos para uso em construção civil 

22.500 UN 1,24 27.900,00 
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conforme NBR 15270-1). 

10 

IMPERMEABILIZANTE 18KG: 
(impermeabilizante; composto de 
revestimento semiflexível, bicomponente 
a base de cimento, areias selecionadas e 
resina acrílica; para ser usado em 
superfícies de concreto, argamassa, 
alvenaria; na cor cinza azulado; embalada 
em balde de 18 kg). 

23 BAL 118,90 2.734,70 

11 

PEDRA BRITADA 1: (pedra britada; 
agregado graúdo; pontiagudo; que passa 
pela peneira malha 25 mm e fica retida na 
malha 12,5 mm nos percentuais da nm 
248; peneira utilizada série intermediária; 
conforme NBR 7211 e nm 248). 

135 M³ 172,00 23.220,00 

12 

PEDRA BRITADA, AGREGADO 
GRAÚDO, BRITA 2, PASSANTE 100% 
PENEIRA 31,75 MM: (pedra britada; tipo 
agregado graúdo, brita nº 02, medindo 32 
mm a 25 mm; formato pontiagudo; 
granulometria que passa 100% na peneira 
31,75 mm (peneira 1.1/4") e fica retida na 
peneira 19 mm (3/4"; utilização de peneira 
série intermediária; para aplicação em 
concreto; conforme normas ABNT NBR 
7211 e NBR nm 248). 

53 M³ 172,00 9.116,00 

13 

PEDRISCO: (pedrisco; proveniente do 
britamento de pedra; para usina de 
asfalto; pontiagudo; grosso). 

53 M³ 163,00 8.639,00 

14 

PÓ DE PEDRA DE ROCHA BASÁLTICA, 
GRANULOMETRIA MÁXIMA DE 4,75 
MM:(pó de pedra; proveniente de rocha 
basáltica; granulometria máxima de 4,75 
mm; para uso em serviços de 
pavimentação, calçamento de pisos pré-
moldados, assentamento de blocos 
intertravados). 

38 M³ 139,80 5.312,40 

15 

PLACAS CERÂMICAS ESMALTADAS 
43X43 COR AREIA PEI 5 
(ANTIDERRAPANTE):(placas cerâmicas 
esmaltadas; 43 cm x 43 cm; absorção de 

225 M² 28,93 6.509,25 
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água 6 a 10%; pei 5; coeficiente de atrito 
0,4; nível de resistência química gbl; 
limpabilidade classe 5; dureza mohs 
maior ou igual a 6; carga de ruptura 
mínima maior ou igual a 1000 n; na cor 
areia; primeira qualidade, antiderrapante, 
base branca, borda plana; conforme NBR 
13817, NBR 13818; indicado para áreas 
internas e externas). 

16 

REJUNTE EMBALADO EM SACO 
PLÁSTICO DE 1KG NA COR BRANCO: 
(rejunte; de cimento, agregados minerais, 
pigmentos inorgânicos, aditivos e 
polímeros, tipo II conf. NBR 14992; na cor 
branca; para juntas de 2 a 10 mm entre 
placas cerâmicas; embalado em saco 
plástico de 1 kg). 

53 UN 8,45 447,85 

17 

REJUNTE EMBALADO EM SACO 
PLÁSTICO DE 1KG NA COR CINZA: 
(rejunte; de cimento, agregados minerais, 
pigmentos inorgânicos, aditivos e 
polímeros, tipo II conf. NBR 14992; na cor 
cinza platina; para juntas de 2 a 10 mm 
entre placas cerâmicas; embalado em 
saco plástico de 1 kg). 

38 KG 8,82 335,16 

18 

REJUNTE FLEXÍVEL TIPO II DE 
CIMENTO PORTLAND, COR AREIA, 
JUNTAS 2-10MM: (rejunte; composto de 
cimento portland, agregados minerais, 
polímeros, pigmentos inorgânicos e 
fungicidas; flexível, tipo II; na cor areia, 
uso em ambiente interno/externo; para 
rejuntamento de placas cerâmicas, 
azulejos, ladrilhos, mármores, em juntas 
de 2 a 10mm de esp; segundo validade 
mínima de 12 meses; embalado em saco 
plástico; conforme norma ABNT NBR 
14992). 

23 KG 7,73 177,79 

19 

TIJOLO MACIÇO CERÂMICO MEDINDO 
190X90X57MM, COR VERMELHA, 
CATEGORIA B: (tijolo macico cerâmico 
para alvenaria; medindo 190 mm de 

15.000 UN 0,87 13.050,00 
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comprimento x 90 mm de largura x 57 mm 
de altura, tipo comum, cor vermelha; 
categoria b (resistência à compressão fck 
2,5mpa); fabricação conforme normas 
ABNT NBR 7170 e NBR 8041). 

VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R$ 181.719,22 (cento e oitenta e um mil, setecentos e 
dezenove reais e vinte e dois centavos) 
 
LOTE 02 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
Unitário 

Custo 
estimado 

Total 

01 

AREIA FINA PARA REBOCO: (areia; fina; 
com limite de porcentagem de mat. nocivo 
igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de 
mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % 
de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia 
será fornecida c/nome do produtor, vol. 
ap., água doce). 

10 M³ 168,00 1.680,00 

02 

AREIA MÉDIA BRANCA: (areia; média; 
com limite de porcentagem de mat. nocivo 
igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de 
mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % 
de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia 
será fornecida c/nome do produtor, 
vol.ap., água doce). 

75 M³ 169,39 12.704,25 

03 

ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA USO EXTERNO 
COM 20 KG: (argamassa; de cimento, 
areia quartzosa, aditivos e polímeros; 
para assentamento de placas cerâmicas, 
uso externo, tipo argamassa colante ac II; 
conforme NBR 14081(argamassa de 
cimento, areia quartzosa, aditivos e 
polímeros). 

212 SC 37,38 7.924,56 

04 

ARGAMASSA: mistura de cimento, 
agregados minerais e aditivos químicos; 
para áreas internas e externas; na cor 
branca, argamassa colante, aditivada, tipo 
ac lll e; acondicionado em embalagem 
apropriada plástica. 

12 SC 

43,77 
 
 
 
 

525,24 
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05 

AZULEJO 15X15 NA COR BRANCO: 
(placas cerâmicas esmaltadas; 15 x 15 
cm; absorção de água acima de 10 %; 
nível de resistência química ga; 
limpabilidade mínima classe 3; carga de 
ruptura mínima maior ou igual a 400 n; na 
cor branca; de primeira qualidade; 
conforme NBR 13817, NBR 13818; 
indicada para revestimento de parede). 

37 M² 43,48 1.608,76 

06 

AZULEJO 20X20 NA COR BRANCO, 
GELO, AREIA OU SIMILAR: (placas 
cerâmicas esmaltadas; 20 x 20 cm; 
absorção de água acima de 10 %; nível 
de resistência química ga; limpabilidade 
mínima classe 3; carga de ruptura mínima 
maior ou igual a 400 n; podendo ser na 
cor branca, gelo, areia ou similar, sendo a 
mesma escolhida no momento da 
solicitação; de primeira qualidade; 
conforme NBR 13817, NBR 13818; 
indicada para revestimento de parede). 

37 M² 43,26 1.600,62 

07 

BIANCO LATA 18 KG: (adesivo para 
argamassa; de copolímero compatível 
com o cimento; utilizado como aditivo 
para argamassas e chapiscos; deverá ser 
misturado a água de preparação das 
argamassas ou chapiscos; proporciona 
grande aderência, elasticidade 
proporciona grande aderência, 
elasticidade das argamassas aos diversos 
substratos; fabricado com resina sintética 
de alto desempenho(semelhante ao 
bianco da otto baugartem); acondicionado 
em embalagem apropriada). 

03 UN 263,00 789,00 

08 

BLOCO CERÂMICO VAZADO DE 
VEDAÇÃO 6 FUROS, DE ½ MEDIDAS 9 
X 14 X 11,5 CM: (meio bloco cerâmico de 
vedação; dimensões 09 x 14 x 11,5 
(largura x altura x comprimento), tipo tijolo 
baiano com 06 furos para uso em 
construção civil conforme NBR 15270-1). 

750 UN 1,18 885,00 
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09 

BLOCO CERÂMICO VAZADO DE 
VEDAÇÃO 6 FUROS, MEDIDAS 9 X 14 X 
24 CM: (bloco cerâmico de vedação; 
dimensões 09 x 14 x 24 (largura x altura x 
comprimento), tipo tijolo baiano com 06 
furos para uso em construção civil 
conforme NBR 15270-1). 

7.500 UN 1,24 9.300,00 

10 

IMPERMEABILIZANTE 18KG: 
(impermeabilizante; composto de 
revestimento semiflexível, bicomponente 
a base de cimento, areias selecionadas e 
resina acrílica; para ser usado em 
superfícies de concreto, argamassa, 
alvenaria; na cor cinza azulado; embalada 
em balde de 18 kg). 

07 BAL 118,90 830,30 

11 

PEDRA BRITADA 1: (pedra britada; 
agregado graúdo; pontiagudo; que passa 
pela peneira malha 25 mm e fica retida na 
malha 12,5 mm nos percentuais da nm 
248; peneira utilizada série intermediária; 
conforme NBR 7211 e nm 248). 

45 M³ 172,00 7.740,00 

12 

PEDRA BRITADA, AGREGADO 
GRAÚDO, BRITA 2, PASSANTE 100% 
PENEIRA 31,75 MM: (pedra britada; tipo 
agregado graúdo, brita nº 02, medindo 32 
mm a 25 mm; formato pontiagudo; 
granulometria que passa 100% na peneira 
31,75 mm (peneira 1.1/4") e fica retida na 
peneira 19 mm (3/4"; utilização de peneira 
série intermediária; para aplicação em 
concreto; conforme normas ABNT NBR 
7211 e NBR nm 248). 

17 M³ 172,00 2.924,00 

13 

PEDRISCO: (pedrisco; proveniente do 
britamento de pedra; para usina de 
asfalto; pontiagudo; grosso). 

17 M³ 163,00 2.771,00 

14 

PÓ DE PEDRA DE ROCHA BASÁLTICA, 
GRANULOMETRIA MÁXIMA DE 4,75 
MM:(pó de pedra; proveniente de rocha 
basáltica; granulometria máxima de 4,75 
mm; para uso em serviços de 
pavimentação, calçamento de pisos pré-
moldados, assentamento de blocos 

12 M³ 139,80 1.677,60 
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intertravados). 

15 

PLACAS CERÂMICAS ESMALTADAS 
43X43 COR AREIA PEI 5 
(ANTIDERRAPANTE):(placas cerâmicas 
esmaltadas; 43 cm x 43 cm; absorção de 
água 6 a 10%; pei 5; coeficiente de atrito 
0,4; nível de resistência química gbl; 
limpabilidade classe 5; dureza mohs 
maior ou igual a 6; carga de ruptura 
mínima maior ou igual a 1000 n; na cor 
areia; primeira qualidade, antiderrapante, 
base branca, borda plana; conforme NBR 
13817, NBR 13818; indicado para áreas 
internas e externas). 

75 M² 28,93 2.169,75 

16 

REJUNTE EMBALADO EM SACO 
PLÁSTICO DE 1KG NA COR BRANCO: 
(rejunte; de cimento, agregados minerais, 
pigmentos inorgânicos, aditivos e 
polímeros, tipo II conf. NBR 14992; na cor 
branca; para juntas de 2 a 10 mm entre 
placas cerâmicas; embalado em saco 
plástico de 1 kg). 

17 UN 8,45 143,65 

17 

REJUNTE EMBALADO EM SACO 
PLÁSTICO DE 1KG NA COR CINZA: 
(rejunte; de cimento, agregados minerais, 
pigmentos inorgânicos, aditivos e 
polímeros, tipo II conf. NBR 14992; na cor 
cinza platina; para juntas de 2 a 10 mm 
entre placas cerâmicas; embalado em 
saco plástico de 1 kg). 

12 KG 8,82 105,84 

18 

REJUNTE FLEXÍVEL TIPO II DE 
CIMENTO PORTLAND, COR AREIA, 
JUNTAS 2-10MM: (rejunte; composto de 
cimento portland, agregados minerais, 
polímeros, pigmentos inorgânicos e 
fungicidas; flexível, tipo II; na cor areia, 
uso em ambiente interno/externo; para 
rejuntamento de placas cerâmicas, 
azulejos, ladrilhos, mármores, em juntas 
de 2 a 10mm de esp; segundo validade 
mínima de 12 meses; embalado em saco 

07 KG 7,73 54,11 
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plástico; conforme norma ABNT NBR 
14992). 

19 

TIJOLO MACIÇO CERÂMICO MEDINDO 
190X90X57MM, COR VERMELHA, 
CATEGORIA B: (tijolo macico cerâmico 
para alvenaria; medindo 190 mm de 
comprimento x 90 mm de largura x 57 mm 
de altura, tipo comum, cor vermelha; 
categoria b (resistência à compressão fck 
2,5mpa); fabricação conforme normas 
ABNT NBR 7170 e NBR 8041). 

5.000 UN 0,87 4.350,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R$ 59.783,68 (cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta e 
três reais e sessenta e oito centavos) 
 
LOTE 03 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
Unitário 

Custo 
estimado 

Total 

01 

AÇO DESTINADO A ARMADURA PARA 
CONCRETO ARMADO, CA 50, 8 MM: 
(aço destinado a armadura para concreto 
armado; em barras; categoria CA 50; com 
diâmetro de 8 mm; nervurado; conforme 
NBR 7480, compulsoriamente certificado 
por laboratório acreditado pelo INMETRO) 
– 5/16. 

150 BAR 60,68 9.102,00 

02 

AÇO DESTINADO A ARMADURA PARA 
CONCRETO ARMADO, CA 50, DN 12,5 
MM: (aço destinado a armadura para 
concreto armado; em barras; categoria CA 
50; com diâmetro de 12,5 mm; nervurado; 
conforme NBR 7480, compulsoriamente 
certificado por laboratório acreditado pelo 
INMETRO) – 1/2”. 

75 BAR 107,83 8.087,25 

03 

AÇO DESTINADO A ARMADURA PARA 
CONCRETO ARMADO, CA 60, DN 4,2: 
(aço destinado a armadura para concreto 
armado; em barra com 12 metros de 
comprimento; categoria CA 60; com 
diâmetro de 4.2 mm; nervurado; conforme 
NBR 7480) – 3/16. 

150 BAR 19,39 2.908,50 
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04 

BARRA MACIÇA METAIS FERROSOS, 
CA 50, DIAM 6.35 MM, 12 M: (barra 
macica metais ferrosos; de aço, categoria 
CA-50, laminado a quente, conforme 
norma ABNT eb-3/72; com formato 
redondo, com saliência; do tipo barra; 
com comprimento de 12.0 metros; com 
dimensões de diâmetro 6.35mm; devendo 
ser entregue natural; para ser utilizada em 
manutenção em geral – ¼. 

75 BAR 35,70 2.677,50 

05 

BARRA DE FERRO DE DIÂMETRO 10 
MM, CA 50, COMPRIMENTO 12,0 M: 
(barra macica metais ferrosos; de aço; 
com formato redondo; do tipo vergalhão; 
com comprimento de 12 metros; com 
dimensões de 3/8''; devendo ser entregue 
com acabamento nervurado; para ser 
utilizada em construção) – 3/8. 

150 BAR 84,79 12.718,50 

06 ARAME RECOZIDO – número 18 75 KG 30,77 2.307,75 

VALOR GLOBAL DO LOTE 03: R$ 37.801,50 (trinta e sete mil, oitocentos e um reais e 
cinquenta centavos) 
 
Lote 04 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

Total 

01 

AÇO DESTINADO A ARMADURA PARA 
CONCRETO ARMADO, CA 50, 8 MM: 
(aço destinado a armadura para concreto 
armado; em barras; categoria CA 50; com 
diâmetro de 8 mm; nervurado; conforme 
NBR 7480, compulsoriamente certificado 
por laboratório acreditado pelo INMETRO) 
– 5/16. 

50 BAR 60,68 3.034,00 

02 

AÇO DESTINADO A ARMADURA PARA 
CONCRETO ARMADO, CA 50, DN 12,5 
MM: (aço destinado a armadura para 
concreto armado; em barras; categoria CA 
50; com diâmetro de 12,5 mm; nervurado; 
conforme NBR 7480, compulsoriamente 

25 BAR 107,83 2.695,75 
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certificado por laboratório acreditado pelo 
INMETRO) – 1/2”. 

03 

AÇO DESTINADO A ARMADURA PARA 
CONCRETO ARMADO, CA 60, DN 4,2: 
(aço destinado a armadura para concreto 
armado; em barra com 12 metros de 
comprimento; categoria CA 60; com 
diâmetro de 4.2 mm; nervurado; conforme 
NBR 7480) – 3/16. 

50 BAR 19,39 969,50 

04 

BARRA MACIÇA METAIS FERROSOS, 
CA 50, DIAM 6.35 MM, 12 M: (barra 
macica metais ferrosos; de aço, categoria 
CA-50, laminado a quente, conforme 
norma ABNT eb-3/72; com formato 
redondo, com saliência; do tipo barra; 
com comprimento de 12.0 metros; com 
dimensões de diâmetro 6.35mm; devendo 
ser entregue natural; para ser utilizada em 
manutenção em geral – ¼. 

25 BAR 35,70 892,50 

05 

BARRA DE FERRO DE DIÂMETRO 10 
MM, CA 50, COMPRIMENTO 12,0 M: 
(barra macica metais ferrosos; de aço; 
com formato redondo; do tipo vergalhão; 
com comprimento de 12 metros; com 
dimensões de 3/8''; devendo ser entregue 
com acabamento nervurado; para ser 
utilizada em construção) – 3/8. 

50 BAR 84,79 4.239,50 

06 ARAME RECOZIDO – número 18 25 KG 30,77 769,25 

VALOR GLOBAL DO LOTE 04: R$ 12.600,50 (doze mil, seiscentos reais e cinquenta 
centavos) 
 
LOTE 13 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

Total 

01 PREGO com cabeça 8x8 08 KG 38,90 311,20 

02 PREGO com cabeça 12x12 15 KG 35,96 539,40 
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03 PREGO com cabeça 13x15 15 KG 40,95 614,25 

04 PREGO com cabeça 13x18 15 KG 35,73 535,95 

05 PREGO com cabeça 16x21 15 KG 36,38 545,70 

06 PREGO com cabeça 17x21 15 KG 30,36 455,40 

07 PREGO com cabeça 18x24 15 KG 34,04 510,60 

08 PREGO com cabeça 18x30 15 KG 31,04 465,60 

09 PREGO com cabeça 19x36 15 KG 33,21 498,15 

10 PREGO com cabeça 26x72 75 KG 40,52 3.039,00 

11 
PARAFUSO 6,1X75 mm auto atarraxante 
sextavado – cabeça chata 

3.000 UN 0,61 1.830,00 

12 
PARAFUSO 4,2X50 mm Philips – cabeça 
chata 

375 UN 0,31 116,25 

13 
PARAFUSO 4,8X60 mm Philips – cabeça 
chata 

3.000 UN 1,16 3.480,00 

14 
PARAFUSO 3,8X40 mm Philips – cabeça 
chata 

3.000 UN 0,31 930,00 

15 
PARAFUSO 4,8X75 mm Philips – cabeça 
chata 

750 UN 0,39 292,50 

16 
PARAFUSO 4,8X65 mm Philips – cabeça 
chata 

1.500 UN 0,27 405,00 

17 
PARAFUSO 4,5X20 mm Philips – cabeça 
chata 

1.500 UN 0,13 195,00 

18 
PARAFUSO 4,5X25 mm Philips – cabeça 
chata 

1.500 UN 0,12 180,00 

19 
PARAFUSO 4,5X30 mm Philips – cabeça 
chata 

1.500 UN 0,14 210,00 

20 
PARAFUSO 4,5X50 mm Philips – cabeça 
chata 

375 UN 0,20 75,00 

21 BUCHA Nº 8 3.000 UN 0,09 270,00 

22 BUCHA Nº 10 1.500 UN 0,41 615,00 

23 BUCHA Nº 6 3.000 UN 0,04 120,00 
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24 BUCHA Nº 12 75 UN 0,14 10,50 

25 BUCHA DE AÇO tipo Parabolt nº 12 75 UN 5,18 388,50 

26 REBITE pop 3,2x12 750 UN 0,11 82,50 

27 REBITE pop 6,2x22 750 UN 0,64 480,00 

28 REBITE pop 4,8x30 750 UN 0,45 337,50 

29 REBITE pop 4,0x10 750 UN 0,27 202,50 

30 PARAFUSO PHILIPS 3,5x25 mm 750 UN 0,26 195,00 

31 PARAFUSO PHILIPS 3,8x45 mm 1.500 UN 0,27 405,00 

32 PARAFUSO PHILIPS 4,0x25 mm 750 UN 0,13 97,50 

33 REBITE pop 0,4 mm x 15 mm 7.500 UN 0,19 1.425,00 

VALOR GLOBAL  DO LOTE 13: R$ 19.858,00 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta e oito 
reais) 
 
LOTE 14 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

Total 

01 PREGO com cabeça 8x8 02 KG 38,90 77,80 

02 PREGO com cabeça 12x12 05 KG 35,96 179,80 

03 PREGO com cabeça 13x15 05 KG 40,95 204,75 

04 PREGO com cabeça 13x18 05 KG 35,73 178,65 

05 PREGO com cabeça 16x21 05 KG 36,38 181,90 

06 PREGO com cabeça 17x21 05 KG 30,36 151,80 

07 PREGO com cabeça 18x24 05 KG 34,04 170,20 

08 PREGO com cabeça 18x30 05 KG 31,04 155,20 

09 PREGO com cabeça 19x36 05 KG 33,21 166,05 
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10 PREGO com cabeça 26x72 25 KG 40,52 1.013,00 

11 
PARAFUSO 6,1X75 mm auto atarraxante 
sextavado – cabeça chata 

1.000 UN 0,61 610,00 

12 
PARAFUSO 4,2X50 mm Philips – cabeça 
chata 

125 UN 0,31 38,75 

13 
PARAFUSO 4,8X60 mm Philips – cabeça 
chata 

1.000 UN 1,16 1.160,00 

14 
PARAFUSO 3,8X40 mm Philips – cabeça 
chata 

1.000 UN 0,31 310,00 

15 
PARAFUSO 4,8X75 mm Philips – cabeça 
chata 

250 UN 0,39 97,50 

16 
PARAFUSO 4,8X65 mm Philips – cabeça 
chata 

500 UN 0,27 135,00 

17 
PARAFUSO 4,5X20 mm Philips – cabeça 
chata 

500 UN 0,13 65,00 

18 
PARAFUSO 4,5X25 mm Philips – cabeça 
chata 

500 UN 0,12 60,00 

19 
PARAFUSO 4,5X30 mm Philips – cabeça 
chata 

500 UN 0,14 70,00 

20 
PARAFUSO 4,5X50 mm Philips – cabeça 
chata 

125 UN 0,20 25,00 

21 BUCHA Nº 8 1.000 UN 0,09 90,00 

22 BUCHA Nº 10 500 UN 0,41 205,00 

23 BUCHA Nº 6 1.000 UN 0,04 40,00 

24 BUCHA Nº 12 25 UN 0,14 3,50 

25 BUCHA DE AÇO tipo Parabolt nº 12 25 UN 5,18 129,50 

26 REBITE pop 3,2x12 250 UN 0,11 27,50 

27 REBITE pop 6,2x22 250 UN 0,64 160,00 

28 REBITE pop 4,8x30 250 UN 0,45 112,50 

29 REBITE pop 4,0x10 250 UN 0,27 67,50 

30 PARAFUSO PHILIPS 3,5x25 mm 250 UN 0,26 65,00 
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31 PARAFUSO PHILIPS 3,8x45 mm 500 UN 0,27 135,00 

32 PARAFUSO PHILIPS 4,0x25 mm 250 UN 0,13 32,50 

33 REBITE pop 0,4 mm x 15 mm 2.500 UN 0,19 475,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE 14: R$ 6.593,40 (seis mil, quinhentos e noventa e três reais e 
quarenta centavos) 
Assinatura: 23/11/2021 Vigência: 22/11/2022 

 
PROCESSO Nº 416/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 411/21 

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de material de construção. 
DETENTORA: JCV COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA – EPP 

 
Lote 19 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un 
Valor 
Unit 

Valor Total 

01 

TELA TIPO MALHA POP com (2x3) metros, 
dn fio 4,2 mm, malha 10x10 cm. 
Especificação Técnica: tela soldada para 
concreto; fabricada em aço, malha tipo pop 
(piso), formato quadrado; medindo 2 metros 
de largura e 3 metros de comprimento; 
armação horizontal com diâmetro de 4,2 
mm; armação vertical com diâmetro de 4,2 
mm; com malha de 10x10 cm, com textura 
nervurada. 

150 UN 450,57 67.585,50 

VALOR GLOBAL DO LOTE 19: R$ 67.585,50 (sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e 
cinco reais e cinquenta centavos) 
 
LOTE 20 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtd Un 

Custo 
estimad

o 
unitário 

Custo 
estimado 

Total 

01 

TELA TIPO MALHA POP com (2x3) 
metros, dn fio 4,2 mm, malha 10x10 cm. 
Especificação Técnica: tela soldada para 
concreto; fabricada em aço, malha tipo 
pop (piso), formato quadrado; medindo 2 
metros de largura e 3 metros de 
comprimento; armação horizontal com 
diâmetro de 4,2 mm; armação vertical 

50 UN 450,57 22.528,50 
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com diâmetro de 4,2 mm; com malha de 
10x10 cm, com textura nervurada. 

VALOR GLOBAL DO LOTE 20: R$ 22.528,50 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e oito 
reais e cinquenta centavos) 
Assinatura: 23/11/2021 Vigência: 22/11/2022 

 
PROCESSO Nº 464/21 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 272/21 -  ATA DE REGISTRO Nº 025/22 

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de transporte, distribuição, fornecimento e entrega de gêneros alimentícios, ponto a 
ponto nas Unidades Escolares. 
DETENTORA: W&C ALIMENTOS EIRELI 
 
Lote 01 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item Especificação Qtd Un 
Valor 

Un 
Valor Total 

01 

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE 
CHOCOLATE - 400 GRAMAS  
biscoito doce tipo rosquinha de chocolate – 
composição o produto deverá conter 
basicamente farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, açúcar invertido, sal, chocolate em 
pó, amido de milho, corante orgânico: 
caramelo iv, fermentos químicos. poderá 
conter outras substâncias alimentícias 
desde que declaradas e que não 
descaracterizem o produto. características 
físico-química centesimal aproximada 
gordura trans: 0 g. embalagem: primária: 
pacotes em filme de polipropileno, atóxico, 
hermeticamente vedado. cada unidade 
deverá conter 400 gramas. secundária: 
caixas de papelão, reforçada, lacrada, que 
suporte as condições de transporte, 
distribuição e armazenamento, de acordo 
com os padrões do fabricante. rotulagem: o 
produto deverá ser rotulado de acordo com 
a legislação vigente. prazo de validade: 
mínimo de 08 meses a partir da data de 
fabricação. não serão aceitos produtos com 
a data de validade inferior a 05 meses. o 
produto deverá estar de acordo com a nta 
decreto 12.486 de 20/10/78, resoluções rdc 
nº 259/2002 e resolução nº 38 de 16/07/09 

13.500 KG 14,50 195.750,00 
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fnde 

02 

ARROZ AGULHINHA POLIDO TIPO 01 - 
100% GRÃOS NOBRES  
Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 
100% grãos nobres, safra velha. máximo de 
12% de umidade. isento de sujidades e 
materiais estranhos; composição nutricional 
por porção de 50g: vct: 180cal, carboidratos 
40g, proteínas 3,5g, fibras 0,9g. aspecto: 
grãos íntegros, cor: branca polida, odor: 
inodoro e sabor: próprio. embalagem 
primária: saco plástico contendo 5kg. prazo 
de validade fabricação: mínima de 360 dias. 
o produto, o rótulo e a embalagem devem 
obedecer à legislação vigente.  

93.000 KG 5,50 511.500,00 

03 

MACARRÃO COM OVOS - TIPO 
PARAFUSO - PACOTE 500 GRAMAS 

macarrão com ovos - tipo parafuso. 
contendo: farinha de trigo ou sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
ovos e corante natural cúrcuma. 
embalagem: filme plástico atóxico de 500 g. 
composição nutricional mínima para porção 
de 80g: valor energético: 291kcal; 
carboidratos: 60g; proteínas: 8,6g; gorduras 
totais: 1,7g; gorduras saturadas 0,5g; fibra 
alimentar: 2,6g e isento de sódio, gorduras 
trans para a mesma porção.  

25.500 KG 9,00 229.500,00 

04 

FUBÁ MIMOSO - 500 GRAMAS fubá de 
milho, embalagem de 500g. ingredientes: 
farinha de milho, ferro e ácido fólico 
(vitamina b9).informação nutricional na 
porção de 50g: valor calórico máximo de 
190 kcal, carboidratos máximo 40g, 
proteínas mínimo 3g,gorduras totais máximo 
1,0g, gorduras saturadas máximo 0g, 
gorduras trans máximo 0g, fibra alimentar 
mínimo de 2,0g; sódio máximo 0mg; mínimo 
de ferro 2,00 mg, mínimo de 75 μg de ácido 
fólico. embalagem primária: em saco 
plástico atóxico transparente de 500g  

3.450 KG 5,50 18.975,00 
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05 

EXTRATO DE TOMATE - SACHÊ DE 2 
QUILOS  
extrato de tomate preparado com frutos 
maduros, sem sementes e sem pele. 
ingredientes: polpa de tomate, açúcar, sal e 
conservante benzoato de sódio. brix 18° (+ 
ou - 1°) . informações nutricionais porção 
30g: valor energético: 20 kcal; carboidratos 
4,5g; proteínas 0,6g; fibra alimentar 0,7g; 
sódio 110mg. embalagem tipo bag pelo 
líquido 2,0 kg. prazo de validade: mínimo de 
12 meses a partir da data de fabricação. 
não serão aceitos produtos com a data de 
validade inferior a 05 meses.  

30.750 KG 14,21 436.957,50 

06 

FARINHA DE MILHO AMARELA - 500 
GRAMAS  
farinha de milho amarela. composto por 
matéria prima de primeira qualidade, sãs, 
limpas, isentas de materiais terrosos e 
parasitas. informação nutricional na porção 
de 50g: valor energético 195 kcal; 
carboidratos 43g; proteínas 3,9g; gorduras 
totais 0,8g; gorduras saturadas 0g; fibra 
alimentar 0g; sódio 0mg. embalagem: saco 
plástico de 500 gramas. prazo de validade: 
mínimo de 10 meses a partir da data de 
fabricação. não serão aceitos produtos com 
a data de validade inferior a 05 meses. o 
produto deverá estar de acordo com a nta 
49 (decreto 12.486 de 20/10/78), resoluções 
rdc nº 259/2002 e resolução nº 38 de 
16/07/09 fnde 

1.500 KG 9,50 14.250,00 

07 

FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1 - 
PACOTE 1 QUILO  
feijão carioca: grupo: i; feijão comum; 
classe: cores; tipo 01, de procedência 
nacional. máximo de 15% de umidade. 
deverá apresentar-se em bom estado de 
conservação isento de fermentação e mofo, 
de odores estranhos e de substâncias 
nocivas à saúde. composição nutricional por 
porção de 60g: vct: 184 kcal, carboidratos 
32g, proteínas 14g, fibras 16g, sódio 5mg. 

36.000 KG 9,70 349.200,00 
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aspecto: grãos íntegros, cor: característica, 
odor: inodoro e sabor: próprio. embalagem 
primária: saco plástico, atóxico, contendo 
1kg. validade mínima de fabricação de 05 
(cinco) meses.  

08 

BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR 
ORIGINAL - 1 LITRO 

Bebida a base de soja sabor original. 
Embalagem: Primária: Tetra pack ou tetra 
bick asseptic com 1 litro 

Secundária: caixas de papelão, reforçada, 
lacrada, que suporte as condições de 
transporte, 
distribuição e armazenamento, de acordo 
com os padrões do fabricante, contendo 12 
frascos. 
Rotulagem: O produto deverá ser rotulado 
de acordo com a legislação vigente. 
Prazo de validade: mínimo de 10 meses a 
partir da data de fabricação. Não serão 
aceitos produtos com a data de validade 
inferior a 05 meses.  
O produto deverá estar de acordo com a nta 
decreto 12.486 de 20/10/78, resoluções rdc 
nº 259/2002 e resolução nº 38 de 16/07/09 
fnde 

300 LT 9,00 2.700,00 

09 

MARGARINA VEGETAL COM SAL - 80% 
Lipídios - POTE 500 GRAMAS 

Margarina vegetal com sal, 80% lipídios. 
Embalagem: pote plástico contendo 500g de 
produto.  

9.000 KG 17,50 157.500,00 

10 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - 300 GRAMAS 

Leite em pó integral zero lactose. Produto e 
estabelecimento fabricante deverão ser 
registrados no órgão competente.  

150 KG 82,00 12.300,00 

11 

ÓLEO DE SOJA REFINADO - PET 900 ML  
óleo de soja refinado, tipo 1, refinado, limpo, 
isento de ranço e outras características 
indesejáveis, 5 vezes filtrado, com 
antioxidantes. embalagem: frasco tipo pet 
com 900 ml. validade mínima de fabricação 
de 12 (doze) meses.  

22.500 FRS 10,50 236.250,00 
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12 

LEITE EM PÓ INTEGRAL E 
INSTANTÂNEO COM  VITAMINAS E 
MINERAIS. Produto constituído por leite em 
pó integral, com Ferro, Cobre, Iodo, Zinco, 
Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. 
Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, 
PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de 
Soja. Produto e estabelecimento fabricante 
deverão ser registrados no órgão 
competente. Características físicas 
químicas na porção de 26g: Valor 
Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, 
Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras 
saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra 
alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, 
Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina 
C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 
3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 
0,39mg, Vitamina B6 0,39mg,  Vitamina B12 
0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 
20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 
120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, 
Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, 
Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 
1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, 
Potássio 294,20 mg.  Aspecto: Pó uniforme, 
sem grumos; Cor: branco amarelado; Odor: 
característico do produto, Sabor: 
característico do produto. Embalagem 
primária: polipropileno aluminizado capaz de 
manter as características do produto 
durante todo o prazo de validade com 
capacidade de 400g. 

45.000 KG 43,30 
1.948.500,0

0 

13 

ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO – 
400 GRAMAS 

achocolatado em pó, enriquecido com 
vitaminas e minerais; ingredientes: açúcar, 
cacau em pó, aromatizante, vitaminas e 
minerais, emulsificante (lecitina de soja). 
Deverá conter na sua informação nutricional 
na porção de 20 g: valor energético 68 kcal, 
carboidratos 19 g, proteínas 0,75 g, 
gorduras totais 0 g, ferro 4,2 mg, sódio 3 

7.500 KG 15,50 116.250,00 
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mg, vitamina A 180 mcg, vitamina C 13 mg, 
vitamina E 3 mg, vitamina B1 0,36 mg, 
vitamina B2 0,39 mg, vitamina B5 1,5 mg, 
vitamina B12 0,72 mg, vitamina B6 0,39 mg, 
vitamina B3, 72 mcg, niacina 4,8 mg e zinco 
2,1 mg. Embalagem primária, filme de 
polietileno ou metalizado ou lata de folha de 
flandres capaz de manter as características 
do produto durante todo o prazo de validade 
com capacidade para 400 gramas de peso. 

14 

SAL REFINADO IODADO - PACOTE 1 
QUILO  
sal refinado extra iodado. ingredientes: 
cloreto de sódio, iodato de potássio e 
antiumectante. embalagem de 01 kg. 
validade mínima de 180 dias a partir da 
entrega.  

6.000 KG 2,50 15.000,00 

15 

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400 
GRAMAS  
biscoito doce tipo maisena - composição: o 
produto deverá conter basicamente: farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal, sal, açúcar, amido, 
fermento químico. poderá conter outras 
substâncias alimentícias desde que 
declaradas e que não descaracterizem o 
produto. características físico-química 
centesimal aproximada gordura trans: 0 g. 
embalagem: primária: pacotes em filme de 
polipropileno, atóxico, hermeticamente 
vedado. cada unidade deverá conter 400 
gramas. secundária: caixas de papelão, 
reforçada, lacrada, que suporte as 
condições de transporte, distribuição e 
armazenamento, de acordo com os padrões 
do fabricante. rotulagem: o produto deverá 
ser rotulado de acordo com a legislação 
vigente. prazo de validade: mínimo de 08 
meses a partir da data de fabricação. não 
serão aceitos produtos com a data de 
validade inferior a 05 meses. o produto 
deverá estar de acordo com a nta decreto 
12.486 de 20/10/78, resoluções rdc nº 

13.500 KG 14,50 195.750,00 
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259/2002 e resolução nº 38 de 16/07/09 
fnde 

16 

AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG  
açúcar cristal, o produto deverá estar de 
acordo com a nta decreto 12.486 de 
20/10/78, resoluções rdc nº 259/2002 e 
resolução nº 38 de 16/07/09 fnde; produto 
processado da cana-de-açúcar com 
moagem, em forma cristalizada, de grãos 
uniformes e transparentes. branco de 
primeira qualidade. não deve apresentar 
sujidade, umidade, bolor, rendimento 
insatisfatório, coloração, misturas e peso 
insatisfatório. embalagem deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 05 kg, 
em polietileno leitoso ou transparente, 
atóxica. características: cor, odor, sabor e 
textura característica. reembalados em 
embalagem secundária de plástico lacrado, 
pesando até 30 kg. a embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
quantidade do produto e data de validade. 
no momento da entrega deverá apresentar 
prazo de validade mínima de 10 meses, e 
data de fabricação inferior a 30 dias. 

22.500 KG 4,00 90.000,00 

17 

VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML  
vinagre de maçã, frasco 750 ml. produto 
fermentado acético de maçã e conservador 
ins 224. embalagem primária: frasco 
plástico de 750 ml, atóxico, resistente, 
transparente, lacrado. embalagem 
secundária: caixa de papelão, reforçada e 
resistente contendo 12 frascos. validade 
mínima de 10 meses contados da data de 
fabricação.  

3.000 FRS 7,20 21.600,00 

18 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM 
CRACKER - 400 GRAMAS 

biscoito salgado tipo cream cracker – 
composição: o produto deverá conter 
basicamente: farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, sal, gordura 

13.500 KG 14,50 195.750,00 
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vegetal, fermento químico. poderá conter 
outras substâncias alimentícias desde que 
declaradas e que não descaracterizem o 
produto. características físico-química 
centesimal aproximada gordura trans: 0 g. 
embalagem: primária: pacotes em filme de 
polipropileno, atóxico, hermeticamente 
vedado. cada unidade deverá conter 400 
gramas. secundária: caixas de papelão, 
reforçada, lacrada, que suporte as 
condições de transporte, distribuição e 
armazenamento, de acordo com os padrões 
do fabricante. rotulagem: o produto deverá 
ser rotulado de acordo com a legislação 
vigente. prazo de validade: mínimo de 08 
meses a partir da data de fabricação. não 
serão aceitos produtos com a data de 
validade inferior a 05 meses. o produto 
deverá estar de acordo com a nta decreto 
12.486 de 20/10/78, resoluções rdc nº 
259/2002 e resolução nº 38 de 16/07/09 
fnde 

19 

MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS - 
TIPO AVE MARIA - PACOTE 500 GRAMAS  
macarrão de sêmola com ovos - tipo ave 
maria. contendo: farinha de trigo tipo 1 
(sêmola do trigo) enriquecida com ferro e 
ácido fólico, ovo integral pasteurizado 
desidratado e corantes naturais: urucum e 
cúrcuma, adicionados com água e 
submetidos a processo tecnológico 
adequado. admitindo umidade máxima 13%; 
composição nutricional mínima para porção 
de 80g: valor energético: 279kcal; 
carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras 
totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de 
sódio, gorduras trans para a mesma porção. 
acondicionada em saco plástico 
transparente, com 500 gramas, atóxico, com 
validade mínima de 10 meses a partir da 
data de entrega; e suas condições deverão 
estar de acordo com o (res.rdc12/01 
anvisa/ms),(res.263/05 anvisa); produto 

6.000 KG 8,96 53.760,00 
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sujeito a verificação no ato da entrega aos 
proced. administrativos determinados pela 
anvisa 

20 

COOKIES INTEGRAIS COM GOTA DE 
CHOCOLATE - 500 GRAMAS  
cookies integrais com gotas de chocolate. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, gotas sabor de chocolate, fibra de 
trigo, açúcar invertido, extrato de malte, soro 
de leite em pó, sal, especiarias, fermentos 
químicos bicarbonato de sódio, pirofosfato 
de sódio e bicarbonato de amônio, 
emulsificante lecitina de soja e aroma 
artificial de manteiga. características físicas 
químicas na porção de 30g: valor 
energético: 124 kcal; carboidratos 19g; 
proteínas 1,6g; gorduras totais 4,6g; 
gorduras saturadas 2,6g; gorduras trans 0g; 
fibra alimentar 1,0g; sódio 132mg. 
embalagem: pacote com 500 gramas, pelas 
seguintes embalagens: embalagem 
primária: filme pet + bopp metalizado, 
secundaria: caixa de papelão ondulada. 
validade: mínima de 08 (oito) meses  

1.500 KG 35,00 52.500,00 

21 

PÃO DE MEL INTEGRAL COM 
COBERTURA SABOR CHOCOLATE AO 
LEITE  
farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, cobertura sabor chocolate ao 
leite (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, 
leite em pó integral, emulsificantes lecitina 
de soja e ésteres de ácido ricinoléico 
interesterificado com poliglicerol, 
estabilizador triestearato de sorbitano e 
aromatizante vanilina), açúcar invertido, 
fibra de trigo, gordura vegetal, mel, 
especiarias, fermentos químicos 
bicarbonato de amônio e bicarbonato de 
sódio, umectante sorbitol, emulsificante 
lecitina de soja, aroma artificial de rum, 
aroma idêntico ao natural de baunilha, 
conservador propionato de cálcio e 

5.625 PCT 2,60 14.625,00 
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acidulante ácido lático. características 
físicas químicas na porção de 23g: valor 
energético: 82 kcal; carboidratos 15g; 
proteínas 1,1g; gorduras totais 2,0g; 
gorduras saturadas 1,7g; gorduras trans 0g; 
fibra alimentar 1,0g; sódio 33mg. 
embalagem individual contendo 02 
unidades, peso aproximado de no mínimo 
11 gramas cada unidade, totalizando no 
mínimo 22 gramas por pacote.  

22 

CHÁ MATE - CAIXA 250 GRAMAS  
chá mate, composto basicamente por folhas 
e talos de erva-mate tostada. embalagem 
de 250 gramas rotulagem: o produto deverá 
ser rotulado de acordo com a legislação 
vigente. prazo de validade: mínimo de 18 
meses a partir da data de fabricação. não 
serão aceitos produtos com a data de 
validade inferior a 05 meses.  

225 CX 7,50 1.687,50 

23 
ADOÇANTE DIETÉTICO TRADICIONAL 
LÍQUIDO 100ML  

113 FRS 8,50 960,50 

24 

PÓ DE CAFÉ - EMBALAGEM 500 
GRAMAS 

pó de café produto beneficiado, torrado e 
moído, embalagem a vácuo ou almofada em 
pacotes com 500 (quinhentos) gramas. a 
embalagem deverá ser rotulada conforme 
legislação vigente. a validade mínima 
deverá ser de 6 meses. no ato da entrega a 
data de fabricação dever ser recente.  

675 KG 41,50 28.012,50 

25 

MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMOLA 
COM VEGETAIS E FEIJÃO – PACOTE DE 
500  
massa alimentícia com vegetais sem ovos, 
com colorações amarela, verde, vermelho e 
marrom, isento de corantes artificiais. 
contendo: farinha de trigo com ferro e ácido 
fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, 
feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, 
urucum e carmim de cochonilha. 
composição nutricional para porção de 80g: 
valor energético: 291 kcal; carboidratos: 

750 KG 12,50 9.375,00 
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61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; 
gorduras saturadas: 0g; fibra alimentar: 
2,6g; sódio 14mg e isento gorduras trans 
para a mesma porção. embalagem com 500 
gramas  

Valor global do lote 01: R$ 4.908.653,00 (quatro milhões, novecentos e oito mil, 
seiscentos e cinquenta e três reais) 
 
Lote 02 - Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item Especificação Qtd Un 
Valor 

Un 
Valor Total 

01 

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE 
CHOCOLATE - 400 GRAMAS  
biscoito doce tipo rosquinha de chocolate – 
composição o produto deverá conter 
basicamente farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, açúcar invertido, sal, chocolate em 
pó, amido de milho, corante orgânico: 
caramelo iv, fermentos químicos. poderá 
conter outras substâncias alimentícias 
desde que declaradas e que não 
descaracterizem o produto. características 
físico-química centesimal aproximada 
gordura trans: 0 g. embalagem: primária: 
pacotes em filme de polipropileno, atóxico, 
hermeticamente vedado. cada unidade 
deverá conter 400 gramas. secundária: 
caixas de papelão, reforçada, lacrada, que 
suporte as condições de transporte, 
distribuição e armazenamento, de acordo 
com os padrões do fabricante. rotulagem: o 
produto deverá ser rotulado de acordo com 
a legislação vigente. prazo de validade: 
mínimo de 08 meses a partir da data de 
fabricação. não serão aceitos produtos com 
a data de validade inferior a 05 meses. o 
produto deverá estar de acordo com a nta 
decreto 12.486 de 20/10/78, resoluções rdc 
nº 259/2002 e resolução nº 38 de 16/07/09 
fnde 

4.500 KG 14,50 65.250,00 

02 ARROZ AGULHINHA POLIDO TIPO 01 - 31.000 KG 5,50 170.500,00 
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100% GRÃOS NOBRES  
Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 
100% grãos nobres, safra velha. máximo de 
12% de umidade. isento de sujidades e 
materiais estranhos; composição nutricional 
por porção de 50g: vct: 180cal, carboidratos 
40g, proteínas 3,5g, fibras 0,9g. aspecto: 
grãos íntegros, cor: branca polida, odor: 
inodoro e sabor: próprio. embalagem 
primária: saco plástico contendo 5kg. prazo 
de validade fabricação: mínima de 360 dias. 
o produto, o rótulo e a embalagem devem 
obedecer à legislação vigente.  

03 

MACARRÃO COM OVOS - TIPO 
PARAFUSO - PACOTE 500 GRAMAS 

macarrão com ovos - tipo parafuso. 
contendo: farinha de trigo ou sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
ovos e corante natural cúrcuma. 
embalagem: filme plástico atóxico de 500 g. 
composição nutricional mínima para porção 
de 80g: valor energético: 291kcal; 
carboidratos: 60g; proteínas: 8,6g; gorduras 
totais: 1,7g; gorduras saturadas 0,5g; fibra 
alimentar: 2,6g e isento de sódio, gorduras 
trans para a mesma porção.  

8.500 KG 9,00 76.500,00 

04 

FUBÁ MIMOSO - 500 GRAMAS fubá de 
milho, embalagem de 500g. ingredientes: 
farinha de milho, ferro e ácido fólico 
(vitamina b9).informação nutricional na 
porção de 50g: valor calórico máximo de 
190 kcal, carboidratos máximo 40g, 
proteínas mínimo 3g,gorduras totais máximo 
1,0g, gorduras saturadas máximo 0g, 
gorduras trans máximo 0g, fibra alimentar 
mínimo de 2,0g; sódio máximo 0mg; mínimo 
de ferro 2,00 mg, mínimo de 75 μg de ácido 
fólico. embalagem primária: em saco 
plástico atóxico transparente de 500g  

1.150 KG 5,50 6.325,00 

05 

EXTRATO DE TOMATE - SACHÊ DE 2 
QUILOS  
extrato de tomate preparado com frutos 

10.250 KG 14,21 145.652,50 
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maduros, sem sementes e sem pele. 
ingredientes: polpa de tomate, açúcar, sal e 
conservante benzoato de sódio. brix 18° (+ 
ou - 1°) . informações nutricionais porção 
30g: valor energético: 20 kcal; carboidratos 
4,5g; proteínas 0,6g; fibra alimentar 0,7g; 
sódio 110mg. embalagem tipo bag pelo 
líquido 2,0 kg. prazo de validade: mínimo de 
12 meses a partir da data de fabricação. 
não serão aceitos produtos com a data de 
validade inferior a 05 meses.  

06 

FARINHA DE MILHO AMARELA - 500 
GRAMAS  
farinha de milho amarela. composto por 
matéria prima de primeira qualidade, sãs, 
limpas, isentas de materiais terrosos e 
parasitas. informação nutricional na porção 
de 50g: valor energético 195 kcal; 
carboidratos 43g; proteínas 3,9g; gorduras 
totais 0,8g; gorduras saturadas 0g; fibra 
alimentar 0g; sódio 0mg. embalagem: saco 
plástico de 500 gramas. prazo de validade: 
mínimo de 10 meses a partir da data de 
fabricação. não serão aceitos produtos com 
a data de validade inferior a 05 meses. o 
produto deverá estar de acordo com a nta 
49 (decreto 12.486 de 20/10/78), resoluções 
rdc nº 259/2002 e resolução nº 38 de 
16/07/09 fnde 

500 KG 9,50 4.750,00 

07 

FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1 - 
PACOTE 1 QUILO  
feijão carioca: grupo: i; feijão comum; 
classe: cores; tipo 01, de procedência 
nacional. máximo de 15% de umidade. 
deverá apresentar-se em bom estado de 
conservação isento de fermentação e mofo, 
de odores estranhos e de substâncias 
nocivas à saúde. composição nutricional por 
porção de 60g: vct: 184 kcal, carboidratos 
32g, proteínas 14g, fibras 16g, sódio 5mg. 
aspecto: grãos íntegros, cor: característica, 
odor: inodoro e sabor: próprio. embalagem 
primária: saco plástico, atóxico, contendo 

12.000 KG 9,70 116.400,00 
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1kg. validade mínima de fabricação de 05 
(cinco) meses.  

08 

BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR 
ORIGINAL - 1 LITRO 

Bebida a base de soja sabor original. 
Embalagem: Primária: Tetra pack ou tetra 
bick asseptic com 1 litro 

Secundária: caixas de papelão, reforçada, 
lacrada, que suporte as condições de 
transporte, 
distribuição e armazenamento, de acordo 
com os padrões do fabricante, contendo 12 
frascos. 
Rotulagem: O produto deverá ser rotulado 
de acordo com a legislação vigente. 
Prazo de validade: mínimo de 10 meses a 
partir da data de fabricação. Não serão 
aceitos produtos com a data de validade 
inferior a 05 meses.  
O produto deverá estar de acordo com a nta 
decreto 12.486 de 20/10/78, resoluções rdc 
nº 259/2002 e resolução nº 38 de 16/07/09 
fnde 

100 LT 9,00 900,00 

09 

MARGARINA VEGETAL COM SAL - 80% 
Lipídios - POTE 500 GRAMAS 

Margarina vegetal com sal, 80% lipídios. 
Embalagem: pote plástico contendo 500g de 
produto.  

3.000 KG 17,50 52.500,00 

10 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - 300 GRAMAS 

Leite em pó integral zero lactose. Produto e 
estabelecimento fabricante deverão ser 
registrados no órgão competente.  

50 KG 82,00 4.100,00 

11 

ÓLEO DE SOJA REFINADO - PET 900 ML  
óleo de soja refinado, tipo 1, refinado, limpo, 
isento de ranço e outras características 
indesejáveis, 5 vezes filtrado, com 
antioxidantes. embalagem: frasco tipo pet 
com 900 ml. validade mínima de fabricação 
de 12 (doze) meses.  

7.500 FRS 10,50 78.750,00 

12 

LEITE EM PÓ INTEGRAL E 
INSTANTÂNEO COM  VITAMINAS E 
MINERAIS. Produto constituído por leite em 

15.000 KG 43,30 649.500,00 
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pó integral, com Ferro, Cobre, Iodo, Zinco, 
Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. 
Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, 
PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de 
Soja. Produto e estabelecimento fabricante 
deverão ser registrados no órgão 
competente. Características físicas 
químicas na porção de 26g: Valor 
Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, 
Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras 
saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra 
alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, 
Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina 
C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 
3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 
0,39mg, Vitamina B6 0,39mg,  Vitamina B12 
0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 
20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 
120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, 
Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, 
Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 
1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, 
Potássio 294,20 mg.  Aspecto: Pó uniforme, 
sem grumos; Cor: branco amarelado; Odor: 
característico do produto, Sabor: 
característico do produto. Embalagem 
primária: polipropileno aluminizado capaz de 
manter as características do produto 
durante todo o prazo de validade com 
capacidade de 400g. 

13 

ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO – 
400 GRAMAS 

achocolatado em pó, enriquecido com 
vitaminas e minerais; ingredientes: açúcar, 
cacau em pó, aromatizante, vitaminas e 
minerais, emulsificante (lecitina de soja). 
Deverá conter na sua informação nutricional 
na porção de 20 g: valor energético 68 kcal, 
carboidratos 19 g, proteínas 0,75 g, 
gorduras totais 0 g, ferro 4,2 mg, sódio 3 
mg, vitamina A 180 mcg, vitamina C 13 mg, 
vitamina E 3 mg, vitamina B1 0,36 mg, 
vitamina B2 0,39 mg, vitamina B5 1,5 mg, 

2.500 KG 15,50 38.750,00 
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vitamina B12 0,72 mg, vitamina B6 0,39 mg, 
vitamina B3, 72 mcg, niacina 4,8 mg e zinco 
2,1 mg. Embalagem primária, filme de 
polietileno ou metalizado ou lata de folha de 
flandres capaz de manter as características 
do produto durante todo o prazo de validade 
com capacidade para 400 gramas de peso. 

14 

SAL REFINADO IODADO - PACOTE 1 
QUILO  
sal refinado extra iodado. ingredientes: 
cloreto de sódio, iodato de potássio e 
antiumectante. embalagem de 01 kg. 
validade mínima de 180 dias a partir da 
entrega.  

2.000 KG 2,50 5.000,00 

15 

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400 
GRAMAS  
biscoito doce tipo maisena - composição: o 
produto deverá conter basicamente: farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal, sal, açúcar, amido, 
fermento químico. poderá conter outras 
substâncias alimentícias desde que 
declaradas e que não descaracterizem o 
produto. características físico-química 
centesimal aproximada gordura trans: 0 g. 
embalagem: primária: pacotes em filme de 
polipropileno, atóxico, hermeticamente 
vedado. cada unidade deverá conter 400 
gramas. secundária: caixas de papelão, 
reforçada, lacrada, que suporte as 
condições de transporte, distribuição e 
armazenamento, de acordo com os padrões 
do fabricante. rotulagem: o produto deverá 
ser rotulado de acordo com a legislação 
vigente. prazo de validade: mínimo de 08 
meses a partir da data de fabricação. não 
serão aceitos produtos com a data de 
validade inferior a 05 meses. o produto 
deverá estar de acordo com a nta decreto 
12.486 de 20/10/78, resoluções rdc nº 
259/2002 e resolução nº 38 de 16/07/09 
fnde 

4.500 KG 14,50 65.250,00 
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16 

AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG  
açúcar cristal, o produto deverá estar de 
acordo com a nta decreto 12.486 de 
20/10/78, resoluções rdc nº 259/2002 e 
resolução nº 38 de 16/07/09 fnde; produto 
processado da cana-de-açúcar com 
moagem, em forma cristalizada, de grãos 
uniformes e transparentes. branco de 
primeira qualidade. não deve apresentar 
sujidade, umidade, bolor, rendimento 
insatisfatório, coloração, misturas e peso 
insatisfatório. embalagem deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 05 kg, 
em polietileno leitoso ou transparente, 
atóxica. características: cor, odor, sabor e 
textura característica. reembalados em 
embalagem secundária de plástico lacrado, 
pesando até 30 kg. a embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
quantidade do produto e data de validade. 
no momento da entrega deverá apresentar 
prazo de validade mínima de 10 meses, e 
data de fabricação inferior a 30 dias. 

7.500 KG 4,00 30.000,00 

17 

VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML  
vinagre de maçã, frasco 750 ml. produto 
fermentado acético de maçã e conservador 
ins 224. embalagem primária: frasco 
plástico de 750 ml, atóxico, resistente, 
transparente, lacrado. embalagem 
secundária: caixa de papelão, reforçada e 
resistente contendo 12 frascos. validade 
mínima de 10 meses contados da data de 
fabricação.  

1.000 FRS 7,20 7.200,00 

18 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM 
CRACKER - 400 GRAMAS 

biscoito salgado tipo cream cracker – 
composição: o produto deverá conter 
basicamente: farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, sal, gordura 
vegetal, fermento químico. poderá conter 
outras substâncias alimentícias desde que 
declaradas e que não descaracterizem o 

4.500 KG 14,50 65.250,00 
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produto. características físico-química 
centesimal aproximada gordura trans: 0 g. 
embalagem: primária: pacotes em filme de 
polipropileno, atóxico, hermeticamente 
vedado. cada unidade deverá conter 400 
gramas. secundária: caixas de papelão, 
reforçada, lacrada, que suporte as 
condições de transporte, distribuição e 
armazenamento, de acordo com os padrões 
do fabricante. rotulagem: o produto deverá 
ser rotulado de acordo com a legislação 
vigente. prazo de validade: mínimo de 08 
meses a partir da data de fabricação. não 
serão aceitos produtos com a data de 
validade inferior a 05 meses. o produto 
deverá estar de acordo com a nta decreto 
12.486 de 20/10/78, resoluções rdc nº 
259/2002 e resolução nº 38 de 16/07/09 
fnde 

19 

MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS - 
TIPO AVE MARIA - PACOTE 500 GRAMAS  
macarrão de sêmola com ovos - tipo ave 
maria. contendo: farinha de trigo tipo 1 
(sêmola do trigo) enriquecida com ferro e 
ácido fólico, ovo integral pasteurizado 
desidratado e corantes naturais: urucum e 
cúrcuma, adicionados com água e 
submetidos a processo tecnológico 
adequado. admitindo umidade máxima 13%; 
composição nutricional mínima para porção 
de 80g: valor energético: 279kcal; 
carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras 
totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de 
sódio, gorduras trans para a mesma porção. 
acondicionada em saco plástico 
transparente, com 500 gramas, atóxico, com 
validade mínima de 10 meses a partir da 
data de entrega; e suas condições deverão 
estar de acordo com o (res.rdc12/01 
anvisa/ms),(res.263/05 anvisa); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos 
proced. administrativos determinados pela 
anvisa 

2.000 KG 8,96 17.920,00 
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20 

COOKIES INTEGRAIS COM GOTA DE 
CHOCOLATE - 500 GRAMAS  
cookies integrais com gotas de chocolate. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, gotas sabor de chocolate, fibra de 
trigo, açúcar invertido, extrato de malte, soro 
de leite em pó, sal, especiarias, fermentos 
químicos bicarbonato de sódio, pirofosfato 
de sódio e bicarbonato de amônio, 
emulsificante lecitina de soja e aroma 
artificial de manteiga. características físicas 
químicas na porção de 30g: valor 
energético: 124 kcal; carboidratos 19g; 
proteínas 1,6g; gorduras totais 4,6g; 
gorduras saturadas 2,6g; gorduras trans 0g; 
fibra alimentar 1,0g; sódio 132mg. 
embalagem: pacote com 500 gramas, pelas 
seguintes embalagens: embalagem 
primária: filme pet + bopp metalizado, 
secundaria: caixa de papelão ondulada. 
validade: mínima de 08 (oito) meses  

500 KG 35,00 17.500,00 

21 

PÃO DE MEL INTEGRAL COM 
COBERTURA SABOR CHOCOLATE AO 
LEITE  
farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, cobertura sabor chocolate ao 
leite (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, 
leite em pó integral, emulsificantes lecitina 
de soja e ésteres de ácido ricinoléico 
interesterificado com poliglicerol, 
estabilizador triestearato de sorbitano e 
aromatizante vanilina), açúcar invertido, 
fibra de trigo, gordura vegetal, mel, 
especiarias, fermentos químicos 
bicarbonato de amônio e bicarbonato de 
sódio, umectante sorbitol, emulsificante 
lecitina de soja, aroma artificial de rum, 
aroma idêntico ao natural de baunilha, 
conservador propionato de cálcio e 
acidulante ácido lático. características 
físicas químicas na porção de 23g: valor 
energético: 82 kcal; carboidratos 15g; 

1.875 PCT 2,60 4.875,00 
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proteínas 1,1g; gorduras totais 2,0g; 
gorduras saturadas 1,7g; gorduras trans 0g; 
fibra alimentar 1,0g; sódio 33mg. 
embalagem individual contendo 02 
unidades, peso aproximado de no mínimo 
11 gramas cada unidade, totalizando no 
mínimo 22 gramas por pacote.  

22 

CHÁ MATE - CAIXA 250 GRAMAS  
chá mate, composto basicamente por folhas 
e talos de erva-mate tostada. embalagem 
de 250 gramas rotulagem: o produto deverá 
ser rotulado de acordo com a legislação 
vigente. prazo de validade: mínimo de 18 
meses a partir da data de fabricação. não 
serão aceitos produtos com a data de 
validade inferior a 05 meses.  

75 CX 7,50 562,50 

23 
ADOÇANTE DIETÉTICO TRADICIONAL 
LÍQUIDO 100ML  

37 FRS 8,50 314,50 

24 

PÓ DE CAFÉ - EMBALAGEM 500 
GRAMAS 

pó de café produto beneficiado, torrado e 
moído, embalagem a vácuo ou almofada em 
pacotes com 500 (quinhentos) gramas. a 
embalagem deverá ser rotulada conforme 
legislação vigente. a validade mínima 
deverá ser de 6 meses. no ato da entrega a 
data de fabricação dever ser recente.  

225 KG 41,50 9.337,50 

25 

MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMOLA 
COM VEGETAIS E FEIJÃO – PACOTE DE 
500  
massa alimentícia com vegetais sem ovos, 
com colorações amarela, verde, vermelho e 
marrom, isento de corantes artificiais. 
contendo: farinha de trigo com ferro e ácido 
fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, 
feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, 
urucum e carmim de cochonilha. 
composição nutricional para porção de 80g: 
valor energético: 291 kcal; carboidratos: 
61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; 
gorduras saturadas: 0g; fibra alimentar: 
2,6g; sódio 14mg e isento gorduras trans 

250 KG 12,50 3.125,00 
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para a mesma porção. embalagem com 500 
gramas  

Valor global do lote 02: R$ 1.636.212,00 (hum milhão, seiscentos e trinta e seis mil, 
duzentos e doze reais) 
Assinatura: 24/02/2022 Vigência: 23/02/2023 

 
PROCESSO Nº 009/22 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/22 -  ATA DE REGISTRO Nº 020/22 

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de óculos para pacientes cadastrados 
através de Avaliação Social. 
DETENTORA: CSS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 

 
Lote 01 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item Especificação Qtd Un 
Valor 

Unitário 

Valor 
Total 

01 

ARMAÇÃO DE ÓCULOS – podendo ser no 
material de acetato ou metal; sendo as 
armações escolhidas de acordo com o paciente, 
masculino, feminino e infantil. 

375 Un 50,00 
18.750,0

0 

02 
LENTES MULTIFOCAIS (PAR) – 
confeccionadas em material acrílico incolor 

188 Par 50,00 9.400,00 

03 

LENTES VISÃO SIMPLES CR OU 
POLICARBONATO (PAR) – Confeccionada em 
material acrílico incolor ou material policarbonato 
incolor, conforme prescrição médica. 

75 Par 50,00 3.750,00 

04 

LENTES VISÃO SIMPLES SURFAÇADA (PAR) 
– confeccionadas em material acrílico incolor 
(lentes trabalhadas na confecção dos blocos 
para afinar dentro dos parâmetros o bloco 
devido à quantidade da dioptria, grau, de cada 
paciente). 

45 Par 25,00 1.125,00 

05 
LENTES BIFOCAL (PAR) – confeccionada em 
material acrílico incolor 

38 Par 25,00 950,00 

06 

LENTES HIGH LIFE 1.7 (PAR) – lentes 
confeccionadas em material cristal surfaçado 
devido à quantidade de dioptria, grau, de cada 
paciente. 

30 Par 24,17 725,00 

 
Lote 02 - Cota Reservada para ME, EPP, MEI  

Item Especificação Qtd Un 
Valor 

Unitário 

Valor 
Total 

01 ARMAÇÃO DE ÓCULOS – podendo ser no 125 Un 50,00 6.250,00 
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material de acetato ou metal; sendo as 
armações escolhidas de acordo com o paciente, 
masculino, feminino e infantil. 

02 
LENTES MULTIFOCAIS (PAR) – 
confeccionadas em material acrílico incolor 

62 Par 50,00 3.100,00 

03 

LENTES VISÃO SIMPLES CR OU 
POLICARBONATO (PAR) – Confeccionada em 
material acrílico incolor ou material policarbonato 
incolor, conforme prescrição médica. 

25 Par 50,00 1.250,00 

04 

LENTES VISÃO SIMPLES SURFAÇADA (PAR) 
– confeccionadas em material acrílico incolor 
(lentes trabalhadas na confecção dos blocos 
para afinar dentro dos parâmetros o bloco 
devido à quantidade da dioptria, grau, de cada 
paciente). 

15 Par 25,00 375,00 

05 
LENTES BIFOCAL (PAR) – confeccionada em 
material acrílico incolor 

12 Par 25,00 300,00 

06 

LENTES HIGH LIFE 1.7 (PAR) – lentes 
confeccionadas em material cristal surfaçado 
devido à quantidade de dioptria, grau, de cada 
paciente. 

10 Par 24,17 241,70 

Assinatura: 23/02/2022 Vigência: 22/02/2023 
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